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מבחר יינות בוטיק • דגי� מעושני� • חמוצי�
מבחר גבינות מהעול� • �לטי� • פ�טות 

קישי� • גבינות עיזי� 5%

�וקולוב 7 (מגדיאל) הוד השרו� 
www.gvinot-h.co.il

נית� להזמי� מגוו� מגשי אירוח
להזמנות: 09-7468555
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אטרקציות
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דברים

מנויים/ות יקרים/ות,
קיץ 2019 בפתח.. הקיץ הראשון שלי כמנהלת הספורטן ואני נרגשת מאוד!

קיץ בלתי נשכח לפנינו! 
קיץ  תוכנית  לבנות  היה  לתפקיד,  היכנסי  עם  שעשיתי  הראשונים  מהדברים  אחד 
עשירה, מושקעת ומגוונת. מעבר לשגרת הבריכות, חוגים וחדר הכושר, מצפה למנויים 

שלנו קיץ לוהט במיוחד, מלא בהפתעות וחוויות. 

בקיץ 2019 שמנו דגש מיוחד לתת מענה לכל בני המשפחה!
• ילדים – מועדון ילדים כייפי שיופעל ע"י הצוות בשעות אחה"צ, מגוון של הצגות,         

  קרקסים, הופעות ופעילויות.
• נוער – מסיבות בריכה, הופעות של מיטב סלבס של נוער, סטנדאפ ועוד

• מבוגרים – הופעות בלתי נשכחות... סדנאות והרצאות וכמובן מגוון של אירועים 
לכל בני המשפחה.. 

החזון שלי הוא להפוך את הספורטן לבית השני שלכם! מקום בו יש תכנים  ועניין לכל 
בני המשפחה. מקום בו ילדים, בני נוער ומבוגרים מתאמנים ומבלים בהנאה בשעות 

הפנאי. אורח חיים בריא ומרכז בילוי לכולם - תחת קורת גג אחת. כאמור, בית שני..
בקיץ הזה כל משפחות הוד השרון מבלות בספורטן! במחיר של סופ"ש באילת, נהנים 

אצלנו מ–4 חודשי נופש, מלאים בכושר, תוכן והרפתקאות. 

על מנת שלא תיפגע ההנאה ושנעבור ביחד קיץ נפלא ובטוח -  מבקשת לשמור על 
תקינות וצביון המתקנים השונים, נהלי הבטיחות ולהישמע להוראות המצילים והצוות.

חרטתי על דגלי להעניק לכם את הקיץ המרגש והאיכותי ביותר  שאפשר. כאשר 
אני מביטה בסיפוק על הקיץ המדהים שעומד לפנינו, אני יודעת שעמדתי במשימה.  

מאחלת לכם קיץ לוהט מלא בכושר, אושר ופעילויות!      
מצפה לראות את כולכם אצלנו בספורטן!

דברים
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 
ועוד,  הלילה  כל  ותיהנו מפעילות  בספורטן  באוהלים  לבן" שבו תשנו  "לילה  לילדים, 
הכל כלול במחיר המנוי. גולת הכותרת בפעילויות שלנו היא אומני העל של ישראל 
סמלי  במחיר  לבית,  קרוב  עבורכם  להופיע  ומגיעים  בקיסריה  כלל  בדרך  שמופיעים 

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
שלכם, 

גלית אלדר
מנהלת ספורטן הוד השרון  
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מידע כללי למנויים

כניסה למועדון
הכניסה לשטח הספורטן תתאפשר באמצעות צ'יפ 

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 מוזלים. פרטים נוספים ניתן לקבל אצל 
danielas@bartan.co.il דניאלה

מופעי קיץ בספורטן
מופעים איכותיים לילדים, נוער ומבוגרים. הכניסה 

למופעים מחייבת רכישת כרטיס מראש במחיר סמלי 
או איסוף כרטיסים חינם מראש, למען הסדר וביטחון 

המנויים.
בריכת פעוטות

כניסת ילדים עד גיל 3 מחייבת לבישת חיתול ים + בגד 
ים ובליווי מבוגר בלבד. 

כרטיסיות
נמכרות למנויים בלבד לטובת אורחיהם. הכניסה 

בכרטיסייה תתאפשר בליווי המנוי בלבד. הכרטיסיה 
הינה לשטח הבריכה בלבד. 

כובעי ים
בבריכה המקורה תתאפשר הרחצה בכובע ים בלבד. 

בבריכות החיצוניות הרחצה בכובעי ים או בשיער אסוף 
וכובע. יש להישמע להוראות המצילים. 

שמירה על הניקיון
בתקופת הקיץ נפעל בצוותים מתוגברים על מנת לשמור 
עבורכם על סביבת נופש וספורט נקייה ומטופחת. נודה 

לכם אם תסייעו לנו בשמירה על הניקיון.

הכנסת אוכל ושתיה לשטח הספורטן
בהתאם להנחיות משרד הבריאות ולמען שמירה על 

רווחת המנויים חל איסור להכניס למועדון סירי מאכל, 
מגשי פיצות, שתיה חריפה, נרגילות ומוצרי עישון 

ובקבוקי זכוכית. 

חניית המועדון
אנא הקפידו להחנות במקומות המסומנים. רכב שיחנה 
במקום אסור ייגרר על חשבונו. קיימים חניונים נוספים 

הסמוכים למועדון.

מלתחות המועדון 
לנוחיותכם 2 אזורי מלתחות. במבנה המרכזי מלתחות 

הכוללות סאונות יבשות ורטובות ומבנה מלתחות נוסף 
בסמוך למגרשי הטניס והמדשאות.

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

מועדון הספורט.

כניסה בימי שבת בחודשים יוני-יולי
לבעלי  תתאפשר  יוני-יולי  בחודשי  בשבתות  הכניסה 
מהשעה  החל  פעמיים  חד  כרטיסים  או  כרטיסיות 

.13:00

מידע כללי למנויים

בספורטן הוד השרון
בספורטן הוד השרון
בספורטן פתח תקוה
בספורטן הוד השרון
בספורטן פתח תקוה
בספורטן הוד השרון
בספורטן הוד השרון
בספורטן הוד השרון
בספורטן פתח תקוה

יש לקחת הזמנות ממשרדי המועדון
לגילאי 18 +

הסעה בתשלום 10 ₪ בשעה 18:30
המועדון ייסגר בשעה 16:00

הסעה בתשלום 10 ₪ בשעה 19:30
המועדון ייסגר בשעה 16:00
המועדון ייסגר בשעה 16:00

יש לקחת הזמנות ממשרדי המועדון
הסעה בתשלום 10 ₪ בשעה 19:30

11/5
1/6

15/6
29/6

4/7
13/7
27/7
17/8
22/8

 Venus by Rockville
ארז שלם

נועה קירל
מרגי

איתי לוי
אביב גפן והתעויוט

יהודה פוליקר
להקת פורמולה

משה פרץ

חינם
₪ 15
₪ 15
₪ 15
₪ 25
₪ 25
₪ 25
חינם

₪ 25

חינם
₪ 30
₪ 30
₪ 30
₪ 50
₪ 50
₪ 50
חינם

₪ 50

חינם
חינם
חינם
חינם
חינם
חינם
חינם
חינם
חינם

₪ 50
₪ 60
₪ 60
₪ 60
₪ 80
₪ 80
₪ 80
₪ 40

-   

מנוי פרימיוםמנוי שנתי/קיץשם המופע מנוי זהב הערותמקום המופעאורח של מנויתאריך

מופעי הקיץ בספורטן 



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

08:00-21:30
08:00-15:30
09:00-15:00

08:00-20:00
05:30-20:00
05:30-19:00
07:00-19:00

08:00-22:00
05:30-22:00
05:30-19:00
07:00-19:00

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

הבריכה הפנימית וסאונות 

ראשון
שני-חמישי 

שישי
שבת

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

יש לקחת הזמנות ממשרדי המועדון
לגילאי 18 +

הסעה בתשלום 10 ₪ בשעה 18:30
המועדון ייסגר בשעה 16:00

הסעה בתשלום 10 ₪ בשעה 19:30
המועדון ייסגר בשעה 16:00
המועדון ייסגר בשעה 16:00

יש לקחת הזמנות ממשרדי המועדון
הסעה בתשלום 10 ₪ בשעה 19:30

שעות פעילות המועדון

פעולה היא המפתח
לכל הצלחה!

�פורט�      קיד�

באולם תפוז
בחודשים יולי-אוגוסט באולם תפוז בימים:

חדש!

מועדון הילדים בספורטן
חוויה לילדים בהפעלת צוות ספורטן קידס

 ילדים עד גיל 5 בליווי הורה | פרטים נוספים בעמ׳ 50

 16:30-19:30 
15:00-18:30
10:00-14:00
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* עשויים לחול שינויים בשעות הפעילות | חלק מהאטרקציות יופעלו גם במהלך חודש מאי

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

מגלשת גליצ'
מגלשת דולפין
גשר וייפ אאוט

כדורגל מים
מתנפחים יבשים

פלציב
מתחם ספורטן קידס

עמדת חלוקת ברד לילדים

16:00-19:30
-
-

16:00-19:30

16:00-19:30
-
-

18:00

14:00-18:30
14:00-18:30
16:00-18:30

-
-

14:00-18:30
-
-

16:00

15:00-20:00
15:00-20:00

-
16:00-18:30

-
15:00-20:00

-
16:30-19:30

18:00

11:00-18:30
11:00-15:00

-
14:00-18:30
15:00-18:30
15:00-18:30
11:00-13:00
10:00-14:00

12:00

11:00-18:30
14:00-18:30
16:00-18:30

-
14:00-18:30
14:00-18:30
14:00-16:00
15:00-18:30

16:00

יום שבת
11:00-18:30
11:00-15:00

-
13:00-18:30
15:00-18:30
11:00-18:30
11:00-13:00

-
12:00

יוני
שעות פעילות האטרקציות

יולי-אוגוסט

1
2
3
4
5
6
7
8
9

12345

6789

ליצירת קשר ניתן לפנות למנהלת האירועים
danielas@bartan.co.il (4 שלוחה) 09-7407111 

ימי גיבוש
וכייף

בר/בת
מצווה

ימי
הולדת

מסיבת
סוף שנה

מסיבות
כיתה / גן

אירועים
חברתיים

מסיבות
ריקודים

אירועים חוגגים רק בספורטן הוד השרון!



ליצירת קשר ניתן לפנות למנהלת האירועים
danielas@bartan.co.il (4 שלוחה) 09-7407111 

ימי גיבוש
וכייף

בר/בת
מצווה

ימי
הולדת

מסיבת
סוף שנה

מסיבות
כיתה / גן

אירועים
חברתיים

מסיבות
ריקודים

אירועים חוגגים רק בספורטן הוד השרון!
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אירועי מאי
1.5 יום רביעי | ערב יום הזכרון לשואה ולגבורה 

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.

3.5 | יום שישי
LET THE FUN BEGIN...

פתיחת הבריכה החיצונית!
שעות פתיחת הבריכות ראו בעמוד 11.

4.5 יום שבת |  12:00 | אולם אפרסק
הצגת שבת לילדי המועדון 
הנשיקה האבודה

שקד בטוח שאימא שלו איבדה את הנשיקות שלה ולעולם 
לא תנשק אותו יותר... הוא מחליט לצאת ולחפש אותן.

6.5 יום שני | 7:15  | לובי המועדון 
לטיול יצאנו... רכבת העמק

אל  ברכבת  ניסע  ומשם  לחיפה  מעכו  נשוט  בתוכנית: 
העמק. בדרך נהנה מהמראות והצבעים וניקח חלק בחגיגה 
של ממש, עם מגוון סיפורים בכל תחנה. נסיים בבית שאן 

ונמשיך לארוחת צהריים טעימה בקיבוץ ניר דוד.

* הטיול אינו כרוך בהליכה מרובה | עלות: מנוי 200 ₪, אורח 250 ₪ | 
מספר המקומות מוגבל. בכפוף למינימום נרשמים | התכנסות בשעה 

7:15 בלובי המועדון | פרטים נוספים במשרד.

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

המועדון פתוח בין השעות 5:30-18:00
החוגים יתקיימו במתכונת רגילה עד השעה 18:00.

8.5 יום רביעי | יום הזיכרון וערב יום העצמאות
המועדון פתוח בין השעות 5:30-16:00

שיעורי הבוקר יתקיימו במתכונת שקטה.



VENUS
By Rockville

מיטב  עם  מופע קאברים 
וה-90 ה-80  להיטי שנות 

21:00
11.5
מוצ״ש
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אירועי מאי
9.5 יום חמישי | יום העצמאות | אולם תפוח

המועדון פתוח בין השעות 8:00-18:00 
ספיישל עצמאות

08:30  יוגה עם עופר
10:00 קור עם ריקי

11:00 אירובי מדרגה עם ריקי
חג שמח למשפחות ומנויי המועדון!

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

יום הולדת למדינה
איזו מתנה מביאים למדינה שיש לה יום הולדת? יונתן יוצא 

לטייל ברחבי הארץ בכדי למצוא פתרון לשאלה. מופע 
מקסים הכולל מוזיקה מקורית ושירי ארץ ישראל מוכרים 

ואהובים.

11.5  מוצ"ש |  21:00  | במה מרכזית
 Venus by Rockville

מופע קאברים שנות ה-80 ו ה-90 מבית רוקוויל.
מופע קצבי, אנרגטי וסוחף... הלהיטים הכי גדולים מעשורי 
המוסיקה הכי לוהטים. הנאה מובטחת לכל בני המשפחה! 

מנויים ללא עלות, יש לקחת כרטיסים ממשרדי המועדון | אורחים 50 ₪.
ביום הזה ייסגר המועדון ב-17:00 לצורך היערכות למופע.

14.5 יום שלישי | 11:00 | אולם אפרסק
הרצאה

חיים במעגל הצבע
מה משמעות הצבעים בחיינו? מה הצבעים שבחרנו 

מספרים עלינו? הרצאה חווייתית המשלבת כלים וידע על 
עולם הצבעים.

מרצה: איריס לוי - מומחית לאבחון באמצעות שיטת 
הצבעים.

מנויים ללא עלות, יש לקחת כרטיסים ממשרדי המועדון. אורחים 30 ₪. 
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16.5 יום חמישי | החל מהשעה 17:00 | מדשאות המועדון 
הפנינג אביב בספורטן! 

הספורטן מזמין את כולם לטעימה מהקיץ הנפלא המצפה 
למנויים. מגוון הפעלות, מתקנים מתנפחים וסדנת ג'אגלינג 

מדליקה הכוללת את כל סוגי הלהטוטים.
ובשעה 18:00 – הופעה לכל המשפחה:

הקרקס הרוסי
מופע קרקס מדהים ומרתק לכל המשפחה, המשלב כלבים 

מאולפים, צלחות סיניות, חד אופן, ג'אגלינג, להטוטנות 
ואש. שילוב של אומנות הקרקס הרוסי והטעם הישראלי.

 

ביום זה לא יתקיימו חוגי ילדים | הכניסה ללא עלות למנויים ולאורחים. 

18.5 יום שבת | 07:00 | לובי המועדון
טיול משפחות

פארק מעיינות וגן החיות האוסטרלי 
בתוכנית: ניסע באוטובוס למעיין עין שוקק. משם 

נמשיך לבריכות דגים, תעלות מים, אתרים היסטוריים 
וארכיאולוגים וטיול בפארק החיות האוסטרלי. כולל ארוחת 

צהריים בשרית איכותית במבנה היסטורי. 
טיול נוח, אינו כרוך בהליכה מרובה | לא מתאים לעגלות ולילדים מתחת 
| מספר המקומות מוגבל|   ₪ ₪, אורח 250  | עלות: מנוי 200  לגיל 3 
 | 7:00 בלובי המועדון  | התכנסות בשעה  בכפוף למינימום נרשמים 

פרטים נוספים במשרד.

19.5 יום ראשון | 21:00  | אולם תפוח
הרצאה: 

בין גלי הצונאמי - איום קיומי או 
הזדמנות לשינוי?

הרצאה מרתקת על מה באמת קורה מאחורי הקלעים של 
הספינה  את  מנווטים  ואיך  הביטחונית-מדינית  הצמרת 

הישראלית הקטנה בים האסלמי הסוער. 
מרצה: ניר דבורי, כתב צבאי - הכתב הצבאי של ערוץ 2.

מנויים ללא עלות, יש לקחת כרטיסים ממשרדי המועדון | אורחים 30 ₪. 
אי| שיעור בודי פאמפ בשעה 20:30 לא יתקיים.

 מ
עי

ירו
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21.5 יום שלישי | 17:30 | דק קדמי 
סדנת יצירה לל"ג בעומר

סדנת יצירה לילדים מושקעת וייחודית עם איילת גת

22.5 יום רביעי | 19:00 | אולם תפוח
מסיבת אירובי דאנס עם סנדי וניצן

מוסיקה  עם  קצבית  מסיבה  סוחף..  לערב  מוזמנים  כולם 
עכשווית, אנרגיות מטורפות ופינוקים.

מנויים ללא עלות, יש לקחת כרטיסים ממשרדי המועדון. אורחים 30 ₪. 

25.5 יום שבת | 12:00 | אולם אפרסק
הצגת שבת לילדי המועדון
טיול מסביב לעולם

נדב ילד סקרן שיום אחד מחליט לנסוע לטיול מסביב לעולם. 
במהלך מסעו הוא חווה חוויות מדהימות, מכיר חברים חדשים 

ורואה עד כמה העולם גדול ויפה. הצגה מרתקת לילדים!
אירועי מאי

ארז שלם
במופע סטנד-אפ

21:00
1.6
מוצ״ש

הוד השרון



ארז שלם
במופע סטנד-אפ

21:00
1.6
מוצ״ש

הוד השרון
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אירועי יוני
1.6 יום שבת | 12:30 | דק  קדמי

גילי בא לבקר - מופע לכל המשפחה
היוצרים  משירי  חדש  מחווה  במופע  האהוב  הילדים  כוכב 

האגדיים והאהובים יגאל בשן ועוזי חיטמן ז"ל. 

1.6 מוצ"ש | 21:00 | במה מרכזית
ארז שלם במופע סטנד אפ

מופע חד, מהיר ומלא באלתורים מנקודת מבטו המבריקה של 
גבר נשוי כמעט באושר...

המופע לגילאי 18 ומעלה | מנוי זהב: 15 ₪ | מנוי שנתי / קיץ: 30 ₪ 
| אורח: 60 ₪ | מנוי פרימיום: חינם | ביום הזה ייסגר המועדון ב-17:00 

לצורך היערכות למופע.

4.6 יום שלישי | 21:00 | אולם תפוח
הרצאה

בדרך אל הזהב 
סיפור אישי מרתק וכובש, הנוגע לכל לב, המוכיח שאין דבר 

העומד בפני הרצון. 
זוכת מדליות  לייבוביץ, שחיינית פאראלימפית,  קרן  מרצה: 
שירותה  בעת  קצינות  בקורס  מסע  במהלך  שנפצעה  זהב, 

הצבאי ואיבדה את יכולת ההליכה. 

זומבה עם שרון יתקיים על הדק | ריקודי עם לא יתקיימו | מנויים ללא 
עלות, יש לקחת כרטיסים במשרדי המועדון | אורחים 30 ₪.

גל
על 
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שמי רג׳י גביזון קוסמטיקאית בכירה בוגרת ״סידסקו״ הבין לאומי 
לבוגריו לעסוק בטכנולוגיות רפואיות לאסתטיקה  המאפשר 

בארץ ובעולם.
בשנת 2003 סיימתי את לימודי הקוסמטיקה בהצטיינות ומאז אני 

מחדשת ומתעדכנת בכל החדש בתחום.
ההתמחות שלי בטיפולי אנטיאייג׳ינג מתקדמים לאזורי הפנים והגוף 
תוך שימוש במכשור טכנולוגי מתקדם ושימוש בחומרים מהמובילים 
ביותר שקיימים בשוק, אוהבת לשלב בין הקוסמטיקה לעולם האסתטיקה 

הרפואית בשיתוף פעולה מלא עם רופאים.
״רג'י גביזון״-  זהו מקום שליו ודיסקרטי בו תוכל/י לקבל את הטיפול 

מותאם לך ביותר במקצועיות רבה עם דגש על יושרה מקצועית!
את מוזמנת להתרשם על כל מגוון הטיפולים שיש לי להציע באתר 

www.regigabizon.com הבית

   regi gabizon -וב          regi_gabizon  -חפשי אותי ב
 

כתובת: סוקולוב 9 הוד השרון, טלפון לפרטים: 050-7418941

י גביזון רג'

Regi 
Gabizon
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אירועי יוני
7.6 יום שישי | החל מ-15:00 | מדשאות המועדון

חגיגת שבועות רטובה לכל המשפחה 
מתנפחים,  מתקנים  של  ענק  בפסטיבל  בספורטן  חוגגים 

יבשים ורטובים במים וביבשה. 

כניסת אורחים ביום זה תתאפשר בעלות של 30 ₪.

8.6 יום שבת | ערב חג שבועות
המועדון פתוח עד השעה  18:00

שיעורי סטודיו ברוח החג
08:00  יוגה עם עופר

09:30  עיצוב וחיטוב עם חיים 
10:30 בודי פאמפ עם איריס

חג שמח למשפחות ומנויי המועדון!

12:00 | אולם אפרסק
הצגת שבת לילדי המועדון

שלומית והשוקולדה
יצליחו  איך  מתוקים..  רק  לאכול  אוהבת  הקטנה  שלומית 
הצגה  מזינה?  ארוחה  לאכול  אותה  לשכנע  וסבא  סבתא 
במוסיקה  ומלווה  ומגוונות  רבות  דמויות  המשלבת  מרהיבה 

ושירים מקוריים.

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

שיעורי סטודיו ברוח החג עם איזבל ואורית
09:00 יוגה עם איזבל 

10:30 עיצוב דינמי עם אורית
11:30 זומבה עם אורית

12.6 יום רביעי |  7:15 | לובי המועדון 
לטיול יצאנו ... בעקבות המרגל אלי כהן

טיול מרגש המספר את סיפור חייו ומותו של אלי כהן המרגל 
נערוך  לביתניה.  יבניאל  עמק  דרך  ניסע  בסוריה.  המפורסם 
תצפית על עמק הירדן ורמת הגולן, משם נבקר במחנה הצבאי, 
במפקדה  שופי,  סלים  באנדרטת  באפיק,  היישוב  בשרידי 
בקונטרה ובתצפית גג המפקדה שממנה התחיל אלי כהן את 

סיוריו. נאכל ארוחת צהריים מזינה בקיבוץ עמיעד.
* הטיול אינו כרוך בהליכה מרובה | עלות: מנוי 200 ₪, אורח 250 ₪ | 
מספר המקומות מוגבל. בכפוף למינימום נרשמים | התכנסות בשעה 

7:15 בלובי המועדון | פרטים נוספים במשרד.

14.6 יום שישי | 16:30 | אולם ספינינג
מרתון ספינינג

האימון של השנה! בהדרכת קרן
חוויה מדהימה בשיעור ספינינג מאתגר וארוך מהרגיל

רישום באפליקציה ביום המרתון החל מ-9:00.



נועה
קירל

כוכבת הפופ
הגדולה
בישראל

20:00
15.6
מוצ״ש

פתח תקוה

טון
לוב

כה 
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ציל
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15.6 יום שבת | 7:00-10:00
טריאתלון הילדים ה–11 הגדול בארץ

לזכרו של סגן שלמה אילני ז"ל.
טריאתלון הילדים בהשתתפות כ-600 ילדים ובניהם גם ילדי 

קבוצת הספורטן בהדרכתו של מיקי אילני.
הקהל מוזמן לצפות ולעודד את המשתתפים.

הבריכות יפתחו לשימוש המנויים החל משעה 10:00

11:00 בריכה חיצונית 
ספורטן פאן

בוקר של כייף לכל המשפחה עם הפעלה רטובה בבריכה. 

15.6 מוצ"ש | החל מ-18:00 | ספורטן פתח תקוה
אירוע פתיחת הקיץ בספורטן

מסיבת בריכה, מגוון אטרקציות רטובות ומתחמי פעילות
ובשעה 20:00 בבמה המרכזית המופע של

נועה קירל
כוכבת הפופ הגדולה בישראל!

כניסת קהל תתאפשר החל מ-18:00 | מנוי זהב: 15 ₪ | מנוי שנתי / קיץ: 
30 ₪ | אורח: 60 ₪ | מנוי פרימיום: חינם | לנוחיות בני הנוער, ייצאו הסעות 
ומותנת   ₪  10 חזור  הלוך  הסעה  עלות   | פ"ת  לספורטן  הו"ה  מספורטן 

בקניית כרטיס לאוטובוס מראש במשרדים | מס' המקומות מוגבל.

אירועי יוני



20:00
22.6
מוצ״ש

פתח תקוה
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בריכה מקורה

קמיקזה
מגלשת ענק בגובה 8.5 

מטר היישר לתוך הבריכה.

עמדת ברד

גשר וויפאאוט
גשר מים מלא מכשולים 
שבסיומו קופצים מכדור 

ענק לבריכה

כדורגל מי
מתחם כדורגל רטוב. 

המאפשר משחק כדורגל 
קבוצתי על משטח רטוב

גשר פלציב

מגלשת גליצ'
מגלשת רחוב ענקית 

באורך 35 מטר 

מגלשת דולפי	
מגלשת מים משפת 

הבריכה היישר לתוך המים

מתח
�פורט	 קיד�

הוד השרו�
האטרקציות יפעלו מידי יום בחודשים יוני-אוגוסט

וכלולות במחיר כרטיס הכניסה לספורטן.
26



בריכה מקורה
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האטרקציות יפעלו מידי יום בחודשים יוני-אוגוסט

וכלולות במחיר כרטיס הכניסה לספורטן.
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16.6 יום ראשון | 18:30  | דק קדמי
מופע סיום של חוגי תנועה ומחול

מופע ססגוני של מגוון חוגי המחול במועדון. כולם מוזמנים.
ניתן להביא אורחים למופע בתאום מראש במשרדי המועדון.

18.6 יום שלישי | 18:30 | דק קדמי
אספון

אסף אשתר במופע איכותי, מצחיק ומוסיקלי העוסק בשפה 
העברית

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

בת הים 
הצגה מרתקת המפעילה את הילדים במשימות שונות ומעניינות. 
לבת הים הקטנה, קול צלול כפעמון. מכשפת הים, חושקת בקולה 

וגונבת אותו. מה תעשה פעמונית על מנת להשיב את קולה?

22.6 יום שבת  | 18:00  | ספורטן פתח תקוה
מסיבת בריכה ובשעה 20:00 בבמה המרכזית

בלאגן ברשת 
צמד הקומיקאים דניאל אסייג ורמי קאשי כוכבי הסדרה שנות 

ה–80 במופע בידור חדש לנוער. 

מנויים ללא עלות, יש לקחת כרטיסים ממשרדי המועדון | אורחים: 40 ₪.
לנוחיות בני הנוער, ייצאו הסעות מספורטן הו"ה לספורטן פ"ת. עלות 
מראש  לאוטובוס  כרטיס  בקניית  ומותנת   ₪  10 חזור  הלוך  הסעה 

במשרדים. מס' המקומות מוגבל.

אירועי יוני
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אירועי יוני
23.6 יום ראשון | 17:00-18:30 |  מגרש רב תכליתי

מסיבת סיום חוג הקט רגל 
אימון משותף לילדים והורים וחלוקת תעודות השתתפות. 

24.6 יום שני |  17:00-18:30 | מגרש רב תכליתי 
מסיבת סיום חוג כדורסל

אימון משותף לילדים והורים וחלוקת תעודות השתתפות

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

האגדה על השיח הקטן
סיפור ערכי ומרגש על חברות ונתינה, הצורך לכבד את הזולת, 

קבלה עצמית ומציאת הטוב בכל דבר. 

29.6 שבת | החל מ-18:00 | מדשאות המועדון
מקבלים את החופש הגדול בשבת מוטרפת!   

מסיבת בריכה עם D.J  ומתקנים מתנפחים.

ובשעה 20:00 | במה המרכזית 
מרגי בהופעה

אליל הנוער במופע וירטואוזי מטורף מגיע אלינו לספורטן עם 
המון אנרגיה מדהימה ועם מיטב להיטיו.

מנוי זהב: 15 ₪ | מנוי שנתי / קיץ: 30 ₪ | אורח: 60 ₪ | מנוי פרימיום חינם  | 
ביום הזה ייסגר המועדון ב-16:00 לצורך היערכות למופע ויפתח שוב ב- 18:00.

30.6 יום ראשון
חוגי הילדים ייצאו לחופשה ויתחדשו בתאריך ה–1.9.

חופשת קיץ נעימה ובטוחה לכולם!
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לימודי שחיה
הקור� מיועד לילדי�, החל מגיל 5.5 שאינ� יודעי� לשחות כלל.

ומו�מ	  מקצועי  צוות  ידי  על  קטנות  בקבוצות  מועבר  הקור� 
לעבודה ע� ילדי�. 

12 מפגשי� (פעמיי� בשבוע) בני 45 דקות כל אחד.
 

חוגי שחיה
מנויי ה�פורט� נהני� ממגוו� חוגי שחיה ברמות שונות המיועדי� 

לילדי� בגילאי 5.5-15.
חוגי� אלו פועלי� בחודשי� �פטמבר עד יוני, 1-2 פעמי� בשבוע.

החוגי� מתאימי� לילדי� היודעי� לשחות המעונייני� לשפר את 
�גנו� השחייה וכ� ללמוד �גנונות נו�פי�.

וכ�  השחייה  לרמת  המתאימות  בקבוצות  מתקיימי�  השיעורי� 
בהתא� לגיל הילד.

מטרות החוג:
לימוד �גנונות השחייה

אימו� ושיפור רמת השחייה
חיזוק מערכת השרירי� והנשימה
שיפור הביטחו� העצמי של הילד

 �בית ה�פר לשחייה ב�פורט

ביה"� לשחיה ב�פורט� הוד השרו�

לפרטי� והרשמה נא לפנות למשרדי המועדו�, מ�׳ המקומות בקור�י� מוגבל!
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2.7 יום שלישי |  18:30 | דק קדמי
פתיחה חגיגית לחופש הגדול עם

מני ממטרה- תופעת הצחוק של המדינה! 
מופע קומי וממגנט, מהפנט ומצחיק כמו שטרם הכרתם. מני 
הוא האיש בעל אלף הפרצופים ובדרכו הייחודית הוא מפזר 
אהבה, שמחה וצחוק על כל הסובבים. המופע בליווי רקדניות.

 

4.7 יום חמישי | 21:00 | ספורטן פתח תקוה 
איתי לוי

פעמיים  המרכז  את  בקיסריה,  הצפון  את  שכבש  הזמר 
בהיכל מנורה מבטחים וכעת מגיע לספורטן פ"ת. אין ספק 
שאיתי הספיק המון בשנה החולפת בה כבש את הלב והאוזן 
הישראלית בשיריו, בהופעותיו ובתוכניות טלוויזיה מחוברים 

והכוכב הבא שם היה שופט אורח. 

מנוי זהב: 25 ₪ | מנוי שנתי / קיץ: 50 ₪ | אורח: 80 ₪ | מנוי פרימיום: 
 | פ"ת  לספורטן  השרון  הוד  מספורטן  הסעות  ייצאו  לנוחיותכם   | חינם 
₪ ומותנת בקניית כרטיס לאוטובוס מראש  עלות הסעה הלוך חזור 10 

במשרדים | מס' המקומות מוגבל.

אירועי יולי
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אירועי יולי
5.7 יום שישי | 17:00 | דק קדמי

הקרקס המונגולי
את  סוחף  אשר  הרחוק  מהמזרח  מהפנט  קרקס  מופע 
קטעי  בשילוב  ומרהיבה  אותנטית  אסיאתית,  לחוויה  הקהל 
מוזיקה  לצלילי  ועוד  גומי  נערות  ולוליינות,  אקרובטיקה 

מהמזרח.

6.7 יום שבת | 12:00 | אולם תפוח 
הצגת שבת לילדי המועדון

הברווזון המכוער
הברווזונים  מאחיו  השונה  מכוער  ברווזון  של  סיפורו 
ברווז אלא ברבור  היפים. איך הוא מגלה שלמעשה אינו 
והשונה עפ"י סיפורו  יפה תואר? סיפור מרגש על החריג 

של הנס כריסטיאן אנדרסון.

7.7 יום ראשון |  18:30 | דק קדמי
מופע "Believe" אומן החושים איציק מרקו 
מופע חדשני ובלתי נתפס שישאיר אתכם עם פה פעור! 
הומור,  המשפחה.  לכל  אינטראקטיבית  חושים  אמנות 
שנינות וקצב - הקהל מוצא עצמו מרותק ושותף לחוויה 

בלתי רגילה. אל תנסו להבין...

מנויים ללא עלות, יש לקחת כרטיסים ממשרדי המועדון. אורחים 40 ₪.

9.7 יום שלישי |  18:30  | דק קדמי
מופע כוח האחיות 

מופע עם שלל שירים וריקודים על החברות מפתיעה בין 
שתי האחיות מצחיקות, שיוצאות להרפתקת קיץ מלאה 

בהפתעות.
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א 10.7 יום רביעי |  17:30 | דק קדמי
סדנת יצירת - תאטרון בובות 

סדנת יצירה כייפית וצבעונית לילדי המועדון 
בהדרכת איילת גת

11.7 יום חמישי | 20:30 | בריכה חיצונית
מסיבת בריכה מדליקה עם D.J לנוער!

מנויים ללא עלות, אורחים 30 ₪. 

12.7 יום שישי | 17:00  | דק קדמי
מופע: ג'ינג'י 

מופע מלא הומור המבוסס על ספריה של הסופרת גלילה 
בערוץ  ג'ינג'י  המצליחה  הטלוויזיה  סדרת  ועל  פדר  רון 

ג׳וניור.

13.7 יום שבת |  11:00  | בריכה חיצונית 
ספורטן פאן 

בוקר של כייף לכל המשפחה עם הפעלה רטובה בבריכה.

 13.7 מוצ"ש | 21:00 | במה מרכזית
אביב גפן והתעויוט

אביב גפן, כוכב הרוק הגדול בארץ, מלווה בלהקתו הקבועה 
הגדולות  על הבמות  25 שנה  מזה  יחד  מופיעים  "התעויוט", 
בינלאומיים. מופע מחשמל  בארץ בסטנדרט הפקה וסאונד 

עם מיטב הלהיטים והשירים מכל תקופת עשייתו.

מנוי זהב: 25 ₪ | מנוי שנתי / קיץ: 50 ₪ | אורח: 80 ₪ | מנוי פרימיום: חינם 
ביום הזה ייסגר המועדון ב-16:00 לצורך היערכות למופע.

16.7 יום שלישי | 18:30 | דק קדמי
מופע - הסוד של נוי

נוי היא ילדה שובבה ומצחיקה ויש לה סוד גדול במיוחד. 
וחביבה,  צבעונית  הצגה  הרפתקה.  הוא  נוי  אצל  יום  כל 

מלאה בקסם והומור. 

צילום: שלומי פינטו
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אירועי יולי
18.7 יום חמישי | החל מ-20:00 |  מדשאות המועדון

לילה לבן  - פול מון
החוויתי  ללילה  מוזמנים  המועדון  ומשפחות  נוער  בני  ילדים, 
והבלתי נשכח של הקיץ.. הקמת אוהלים, מתחם פול מון, שחייה 
השעות  עד  אטרקציות  הפעלות,  למשפחה,  פעילות  לילית, 

הקטנות של הלילה... אל תפספסו, חוויה של פעם בשנה!

בשעה 22:00 המופע 
"אינדי ילד" 

מופע המשלב את מיטב הקלאסיקות של שירי הילדים, 
או  "אמת  מרעננת,  ובעיקר  רוקיסטית  ייחודית,  בהגשה 
חובה", "אלוהים שלי", "אני תמיד נשאר אני", "אפונה וגזר", 

"איך שיר נולד, "בני ילד רע" ועוד.

מנויים ללא עלות | אורחים 150 ₪  ברישום מראש | ביום זה לא תתאפשר 
כניסה בכרטיסים וכרטיסיות בכל שעות היום.

20.7 יום שבת | 12:00 | אולם תפוח
מפגש חיות וחיוכים עם עינב

הילדים יחשפו לעולמם של בעלי החיים, לסיפורים 
בהמחשה, אביזרים ותחפושות המאפשרים לילדים חוויה 

לימודית מהנה לצד החוויה הרגשית.

22.7 יום שני | החל מהשעה 18:00 | אולם תפוח
תוסס ולוהט!

השקת לס מילס באווירה קייצית
18:00 - בודי באלנס עם איריס כליף וטל אהרון

19:15 - בודי פאמפ עם אורלי, איריס נבון וטל אהרון
20:30 - זומבה עם נעמה )החוג מתקיים כרגיל(

הרשמה להשקה תפתח באפליקציה ב-14/7 | יש לעקוב אחר שינויים 
בלוח החוגים.



יהודה פוליקר
מופע להיטים משובח, המשלב 
מקצבים  ובוזוקי,  גיטרות  בין 
רוק. ולהיטי  יווניים-ים תיכוניים 

21:00
27.7
מוצ״ש

הוד השרון
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אירועי יולי
23.7 יום שלישי | 18:30 | דק קדמי 

אורן ואייל  
מופע חדש, קסום ומצחיק הכולל מוזיקה, שירים וקסמים 
גלשן  על  באוויר  ריחוף  מטריות,  אש,  יונים,  עם  מקוריים 

ועוד.. המופע לכל המשפחה בשיתוף הקהל! 

24.7 יום רביעי | 11:00 |אולם אפרסק
סדנת גרפולוגיה

סדנה מעשירה, מסקרנת ומעניינת. מהי גרפולוגיה? איך הכתב 
שלנו מאפיין אותנו? אתם עלולים להיות מופתעים מהתוצאות...

מרצה: רוית בנימיני, גרפולוגית מוסמכת. 

26.7 יום שישי | 17:00 | דק קדמי
הלוחשת לחיות

כל  של  הנאמנה  חברתן  המשפחה!  לכל  מקסים  מופע 
החיות בעולם מגיעה למופע הרפתקני ואקזוטי.

27.7 יום שבת | 12:00 | אולם תפוח
הצגת שבת לילדי המועדון 

הדייג ודג הזהב
סיפורו של דייג עני המעלה בחכתו את דג הזהב המבטיח כי ימלא 
כל משאלה שיבקש. סיפור חשוב עם מוסר השכל חשוב לכל ילד.
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א 27.7 מוצ"ש | 21:00 | במה מרכזית 
יהודה פוליקר בהופעה

משובח,  להיטים  במופע  בישראל,  האומנים  מגדולי  פוליקר, 
וים  יווניים  מקצבים  רוק,  להיטי  ובוזוקי,  גיטרות  בין  המשלב 
מכל  הגדולים  להיטיו  את  פוליקר  מבצע  במופע  תיכוניים. 
לבד",  לגמרי  זה  "חופשי  "עיניים שלי",  הרפרטואר העצום שלו. 
את  שישי  ״יום  לומר",  שרציתי  "דברים  כואב",  עוד  אבל  "פחות 

יודעת״, ״הצל שלי ואני״, ״שלושה ימים״ ועוד להיטים רבים.

מנוי זהב: 25 ₪ | מנוי שנתי / קיץ: 50 ₪ | אורח: 80 ₪ | מנוי פרימיום: חינם. 
ביום הזה ייסגר המועדון ב-16:00 לצורך היערכות למופע.

31.7 יום רביעי | 18:30 |  דק קדמי
מיקי 

לכל  מוסיקלי  בידור  במופע  ישראל,  ילדי  של  הבדרנית 
המשפחה.
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אירועי אוגוסט
1.8 יום חמישי | 18:30 | דק קדמי

סטנד אפ לנוער – ליעוז שם טוב 
כוכב "הצחוקייה" - במופע סטנד אפ בעל תוכן מקורי ומרתק. 

המופע משלב חיקויים מצחיקים, קסמים והפעלות.

מנויים ללא עלות, יש לקחת כרטיסים ממשרדי המועדון | אורחים 30 ₪.

3.8 יום שבת  11:00 | בריכה חיצונית 
ספורטן פאן 

בוקר של כייף לכל המשפחה עם הפעלה רטובה בבריכה. 

3.8 יום שבת |  12:00 | אולם תפוח
הצגת שבת לילדי המועדון

הנסיכה והצפרדע
הצגה מוסיקלית ומצחיקה המלמדת לקיים הבטחות וממחישה 

עד כמה היופי הפנימי חשוב בהרבה מהיופי החיצוני.

4.8 יום ראשון |  17:30  | דק קדמי
סדנת תיפוף קצבית

סדנת תיפוף מדליקה לילדים 
עם 25 תופים אפריקאים ולהקת 
המתופפים שתכניס את הילדים 

לקצב.. 



אימו�
היכרות
חינ�*

חוג טריאתלו� כדר� חיי�
טריאתלו�טריאתלו�

חדש ב�פורט�

הקבוצה מדגישה את אורח החיי� הבריא וההתמדה באימוני�.
נפגשי� בימי� א'+ד' לאימו� ריצה+שחייה וב�ופי שבוע אימו� אופניי�.

מדרי�: משה משה   נייד: 058-4766627
 

מי יכול להתאמ�?
כל מנוי �פורט� מעל גיל 18. פתוח למתאמני� מתחילי�.

משתתפי� חדשי� ידרשו להציג אישור רפואי להשתתפות בחוג טריאתלו�.

ציוד נדרש:
אופניי כביש, ציוד שחייה (�נפירי�, 

כפות, פולי ומשקפת שחייה).

קריטריוני� ב�י�יי�:
התמדה באימו� קבוצתי. יכולת רכיבה 

על אופניי�. יכולת לשחות.

*נית� להגיע לשבוע אימו� ני�יו� ללא תשלו� | חברי הקבוצה משתתפי� בתחרויות שונות עפ"י המלצת המאמ� | חובה להציג אישור רפואי.
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אירועי אוגוסט
6.8 יום שלישי |  18:30  | דק קדמי

מופע אחותי ליאור 
מופע מוסיקלי וקטעי מעבר קומיים בהשתתפות בובת לני 
השעון שתמיד מאחר לכל מקום. האחות של כל הילדים 

מגיעה לשמח את ילדי הספורטן.

6.8 יום שלישי | 20:30  |  דק קדמי
מסיזומבה לוהטת

אורחים  ומדריכים  המועדון  צוות  עם  ענקית  מסיזומבה 
ובנוסף, מגוון של הפתעות ופינוקים...

מנויים ללא עלות, אורחים 30 ₪.

7.8 יום רביעי | 17:30  | בריכה חיצונית
קייקים בספורטן!

פעילות קייקים בבריכה! הפעלה כיפית ויוצאת דופן.
ההפעלה מתאימה לילדים היודעים לשחות

8.8  יום חמישי  | 18:30 | דק קדמי
מופע קסמים - הראל פפו

המופע משלב בין טלפתיה, משחקי מוח, קריאת מחשבות 
)טלקינזיס(.  המחשבה  ע"י  חפצים  והזזת  מודרך  ודמיון 
המופע הוא בשילוב סטנד אפ מקורי וסוחף שבו הקהל 

משתתף באופן פעיל ובהמון הומור והנאה. 

מנויים ללא עלות, אורחים 30 ₪.

11.8 יום ראשון | תשעה באב
המועדון פתוח כרגיל | החוגים יתקיימו במתכונת שקטה.
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אירועי אוגוסט
12.8 יום שני | 17:30 | דק קדמי

סדנת שוקולד מתוקה
סדנת ילדים בה כולם יוצרים, טועמים ומלקקים שוקולד. 
זאת  וכל  שוקולד  עם  עובדים  כיצד  שוקולד,  מהו  נלמד 

באווירה שוקולדית קסומה.

14.8 יום רביעי | 18:30  | דק קדמי
ליה שומרת היער - מופע לכל המשפחה 

הצטרפו למסעם המרתק של ליה שומרת היער וטאי הדרקון 
ועזרו להם לשמור על היער מכל מי שמנסה לפגוע בו.

15.8 יום חמישי  | 20:30  | בריכה חיצונית
מסיבת בריכה מדליקה עם D.J לנוער

מנויים ללא עלות | אורחים 30 ₪.

16.8 יום שישי | 17:30 | דק קדמי
סדנת בישול בסגנון של פעם 

קינוח  להכין  ילמדו  בה  לילדים  חווייתית  מדליקה  סדנה 
טעים מכלים מיוחדים במינם..

חוגגים את ט"ו באב בשיעורי סטודיו
חוגי הסטודיו יהיו בסימן אהבה.... 

17.8 יום שבת | החל מ-18:00  | במה מרכזית 
שבת ארוכה ומוטרפת לנוער!    

מסיבת בריכה עם D.J  ומתקנים מתנפחים
ובשעה 20:00 | במה מרכזית

המופע של להקת פורמולה
המרענן הרשמי של עולם הפופ הישראלי!                                  

מופע פופ חדשני, סוחף ועדכני עם ארבעת בנות הפלא 
של  עצום  קהל  אחריהן  סוחפות  צעיר  מגיל  כבר  אשר 

מעריצים ועוקבים רבים בכל ערוצי הרשת. 

מנויים ללא עלות, יש לקחת כרטיסים ממשרדי המועדון | אורחים 40 ₪. 
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18.8 יום ראשון | 21:00 | אולם תפוח
אתגרי הביטחון של ישראל

ההרצאה תעסוק באיום המנהרות מרצועת עזה ואיך ישראל 
מסכלת את המנהרות. כיצד מתכונן חמאס למלחמה? כיצד 
תראה המערכה הבאה בגבול הצפון מול חיזבאללה וסוריה?

ועוד סוגיות בטחוניות מעניינות.
מרצה: יוסי יהושוע, הכתב הצבאי של ידיעות אחרונות

מנויים ללא עלות, יש לקחת כרטיסים ממשרדי המועדון | אורחים 30 ₪. 
שיעור בודי פאמפ בשעה 20:30 לא יתקיים.

19.8 יום שני | 17:00 | דק קדמי
קרקס טנזני - מופע לכל המשפחה

בחישוקים  קפיצות  המשלב  ואנרגטי  קצבי  מרהיב  מופע 
בוערים, לימבו, חבל קבוצתי, פירמידות אנושיות ועוד...

21.8 יום רביעי |  17:30  | דק קדמי
סדנת יצירה מפלצות חמודות 

סדנת יצירה מצחיקה וצבעונית עם איילת גת.

22.8 | יום חמישי | 21:00 | ספורטן פתח תקוה
משה פרץ

אפשרית,  במה  כל  כבש  בישראל,  הזמרים  מגדולי  אחד 
יגיע ישירות אלינו לספורטן פ״ת עם רפרטואר גדול של 

להיטים להופעה אחת בלתי נשכחת!

מנוי זהב: 25 ₪ | מנוי שנתי / קיץ: 50 ₪ | מנוי פרימיום: חינם | עלות הסעה 
הלוך חזור 10 ₪ ומותנת בקניית כרטיס לאוטובוס מראש במשרדים | מס' 

המקומות מוגבל | מופע זה למנויים בלבד.

אירועי אוגוסט
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24.8 יום שבת |  12:00 | אולם תפוח
הצגת שבת לילדי המועדון

עוץ לי גוץ לי
לזהב..  קש  להפוך  תצליח  הטוחן  בת  האם  לגלות  בואו 
סיפורי  על  המבוססת  וקסומה  קלאסית  ילדים  הצגת 

האחים גרים.

29.8 יום חמישי |  19:00  | במה מרכזית
סוגרים את החופש עם מופע לכל המשפחה 

בוב קידס 
מופע מחווה לבוב מארלי, הכולל את מיטב שיריו של אחד 
מגדולי האומנים ששינו את פני המוסיקה ברחבי העולם. את 
המופע ינחה הזמר גדי אלטמן תוך כדי אירוח זמרים נוספים. 
יחדיו הם ייקחו את כל המשפחה למסע מוזיקלי מרתק בין 

מסריו החינוכיים, מקצביו ותחנות חייו של נביא הרגאיי. 

מנויים ללא עלות | אורחים 30 ₪.

31.8 יום שבת |  11:00  | בריכה חיצונית 
ספורטן פאן 

בוקר של כייף לכל המשפחה עם הפעלה רטובה בבריכה .

חופשה נעימה
פוריה  לימודים  שנת  הילדים  לכל  מאחל  הספורטן  צוות 

סטומוצלחת ושמרו על כושר ואורח חיים בריא...
וגו

י א
רוע

אי
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כל יום בחודשים יולי-אוגוסט במועדון הילדים באולם תפוז בהשגחת צוות הספורטן

שעת סיפור
עפ״י ספרי ילדים מוכרים, 
המחזת הסיפור, משחקים

ועוד הפתעות.

פעילויות חוויתיות
 תחרויות טריוויה, המירוץ 
למיליון, צמות, קעקועים, 

משחקי קופסא, בינגו 
ומשחקים של פעם.

סדנאות יצירה 
דפי צביעה, יצירות 

בגבס, ערכות ציור על 
חולצות, מדבקות ועוד. 

הקרנת סרטים
סרטי ילדים

אהובים ומוכרים.
כולל סרטי אנימציה 

מדובבים.

חדש!�פורט�      קיד�

 ילדים עד גיל 5 בליווי הורה | א'–ה': 16:30-19:30 | שישי: 15:00-18:30 | שבת:  10:00-14:00 | הפעילות כפופה לשינויים 



הנחות והטבות מיוחדות למנויי ה�פורט� ב�טריאו �טאר!

�טריאו �טאר, מובילי ביבוא מוצרי אלקטרוניקה, בידורית ובית חכ. כל הטלויזיות, הרמקולי, מערכות הקול והבית החכ
מחכי לכ בפתח תקווה - במקו הכי גדול והכי זול באר�!

רח' ז'בוטינ�קי 100 פתח תקווה    03-924-10-10
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