אירועי ספטמבר-דצמבר

ספטמבר

<1.9

ראשון

כל יום חוג! פתיחת עונת חוגי הילדים

ילדי המועדון מגיל  3ועד תיכון ,מוזמנים להשתתף במגוון
החוגים! חוברת עם פירוט מלא של חוגי הילדים והנוער,
ניתן לקבל במשרדי המועדון.

<3.9

שלישי |  | 21:00אולם תפוח

הרצאה :הישגיות והתמודדות עם משברים
מרצה :אסתר רוט שחמורוב

מנויים יקרים,
תוכנית האירועים שלנו מספטמבר ועד סוף
דצמבר ,כוללת מגוון של הרצאות ,הופעות,
ימים עם פעילויות מיוחדות ,מופעים ,סדנאות
שונות ועוד .הכל בשבילכם ולמענכם!

אתלטית ישראלית מהבולטות ביותר שידעה מדינת
ישראל בכל הזמנים .כלת פרס ישראל לספורט ותרבות
הגוף ומדליקת משואה ביום העצמאות.

< 6.9

שישי | החל מ | 15:00-ספורטן פתח תקוה

חוגגים את תחילת שנת הלימודים

בהפנינג שמח במיוחד

עם מגוון אטרקציות רטובות ויבשות ,סדנאות יצירה ועוד
ובשעה  17:30בבמה המרכזית המופע של

בן זיני וטיילור

הצמד הכי חם בסביבה – כוכבי הרשת המוכרים ,במופע
מוזיקאלי בליווי רקדניות המשלב את כל השירים המוכרים:
"מיינימור"" ,היי טיי"" ,דייט ראשון"" ,נסיכה שלי" ועוד..

בנוסף לפעילויות המתקיימות בהוד השרון,
אתם יכולים ליהנות גם מאירועים בספורטן
פתח תקוה כפי שמפורט בחוברת זו.
אנו משקיעים מאמץ רב להעניק לכם חבילת
תרבות עשירה בנוסף לחווית הספורט
והנופש.
נשמח לקבל מכם משוב בנושא האירועים
ובכל נושא אתם מוזמנים לכתוב לי לדוא״ל
galit@bartan.co.il
בברכת שנה טובה ומבורכת

גלית אלדר

מנהלת ספורטן הוד השרון

חוג ריקודי עם לא יתקיים | זומבה יתקיים על הדק | מנויים ללא
עלות | יש לקחת כרטיסים ממשרדי המועדון | אורחים .₪ 30

<4.9

רביעי |  | 18:30אולם תפוז

סדנת הגנה עצמית

נשות המועדון מוזמנות לסדנת הגנה עצמית בת  4מפגשים
שתתקיים בכל יום רביעי בחודש ספטמבר .הקורס
בספורטן מתמקד בשני היבטים של הגנה עצמית :איך
להימנע ממצבים מסוכנים ובמידה ולא הצלחנו להימנע
איך להיחלץ בדרך פשוטה ומהירה תוך שמירה על גופנו.
בהדרכת :ארז יריב פסטרנק

רישום מראש במשרד | משך כל מפגש  -שעה | עלות כל
הסדנה למנויות  | ₪ 60אורחות  | ₪ 100מספר המקומות מוגבל.

מנויים ללא עלות | יש לקחת כרטיסים במשרדי המועדון

<7.9

מוצ״ש |  | 20:00דק קדמי ובמה מרכזית

<9.9

שני |  | 14:00לובי המועדון

מנויי המועדון מוזמנים להרמת כוסית לכבוד השנה
החדשה .שתייה וכיבוד קל בדק הקדמי
ובשעה  21:00בבמה המרכזית

לטיול יצאנו ..סליחות בירושלים

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

עלות :מנוי  | ₪ 200אורח  | ₪ 250מספר המקומות מוגבל |
בכפוף למינימום נרשמים | פרטים נוספים במשרד.

ארז שלם במופע סטנד אפ

סיור בשוק מחנה יהודה ,ארוחת ערב במסעדה ,תצפית
על החומות ומצודת דוד ,גגות העיר העתיקה ,תצפית
על הכותל המערבי ,סמטאות הרובע היהודי וסביבתו,
תצפיות לכיוון נחל כדרון .,חזרה משוערת .24:00

<14.9

שבת |  | 12:00אולם אפרסק

הצגת שבת לילדי המועדון

העץ הנדיב

סיפור אהבתו הגדולה של עץ כלפי ילד ונכונותו להעניק
מעצמו ללא תנאי.

<17.9

שלישי | החל מ | 15:00-יום שבתון

בוחרים ספורטן! – אטרקציות והופעה של
כוכבת הילדים אנה זק!

הפנינג מתנפחים רטובים ויבשים ועוד הפתעות.
ובשעה  17:30בבמה המרכזית

אנה זק

<12.9

לגילאי  18ומעלה | מנוי פרימיום :חינם | מנוי זהב | ₪ 15 :מנוי:
 | ₪ 30אורחים של מנויים | ₪ 60 :ביום הזה ייסגר המועדון
בשעה  17:00לצורך היערכות למופע.

<8.9

כוכבת הנוער והאינסטגרם מגיעה אלינו לספורטן עם
המון אנרגיה מדהימה ומיטב להיטיה.

חמישי |  | 20:30אולם תפוז

הרצאה :לשרוד את תקופת החגים ולשמור
על משקל תקין
מרצה :לנה פילר  -דיאטנית קלינית.

ראשון |  | 18:30אולם תפוח

KANGOO JUMPS

בהדרכת ליזה חזן

שיעור אירובי מדליק  -בואו
לקפוץ כפי שלא קפצתם
מעולם!
הרשמה מראש במשרדי
המועדון | שיעור מדרגה עם
אודי לא יתקיים.

מנויים ללא עלות | יש לקחת כרטיסים ממשרדי המועדון |
אורחים של מנויים :חינם ברישום מראש.

ביום זה לא יתקיימו חוגי ילדים| חוגי המבוגרים יתקיימו כרגיל.

ספטמבר
ספטמבר

<19.9

חמישי |  | 19:30אולם תפוז

סדנת סטיילינג -מחדשים את ארון הבגדים

סדנה למנויות המועדון שבה נחדש את ארון הבגדים שלנו.
מנויות מוזמנות להביא פריט אהוב מהארון שממש שיק
ושני פריטים שממש שוק .עם קצת השראה ודמיון נלמד
לעצב אותם מחדש ולגרום ללוק שלך להפוך משוק לשיק.
מנחת הסדנה :נאוה ז'אן  -מעצבת אופנה וסטייליסטית,
מדריכת חוגי עיצוב אופנה וסטיילינג.

< 21.9

מוצ״ש |  | 21:00ספורטן פתח תקוה

סטנד אפ עם יעל לבנטל

מופע סטנד אפ מנקודת מבט של אמא לשלושה ילדים
שבעצמה עדין נשארה ילדה .יעל מביאה לבמה את חייה
אך בעצם משקפת את החיים של כולנו ,כמו שאנחנו לא
מעזים להודות שהם באמת.

הרשמה במשרדי המועדון | מספר המקומות מוגבל.

<21.9

שבת |  | 12:00דק קדמי

מופע לילדי המועדון – "אדמימו"

בואו לגלות את סוד הקצב יחד עם אדמימו .
הפעלה אינטראקטיבית המשלבת תיפוף ,תנועה וקצב.
צילום :ענבל מרמרי

המופע לגילאי  18ומעלה | מנוי פרימיום :חינם | מנוי זהב₪ 15 :
| מנוי | ₪ 30 :אורחים של מנויים.₪ 60 :

<22.9

ראשון |  | 20:30אולם תפוז

סדנת יין " -יין ישמח לבב אנוש"

בסדנא נכיר את עולם היין ,היסטוריית היין בארץ
ובעולם ,הבדלים בין זני הענבים ,צורת הגשת היין ,יין
ובריאות ,שילוב יין ואוכל וכמובן טעימה מקצועית של
ארבעה סוגי יינות איכותיים.
מנחה :מוטי קלמוביץ

<27.9

שישי | מ | 16:00-רחבת הדשא

פסטיבל יוגה באווירה חגיגית

שיעורי יוגה מיוחדים באוויר הפתוח עם אמן מוסיקה
אוטנטית  LIVEכולל עמדות עיסוי מפנקות )רישום
במקום( וכיבוד קל.
תוכנית השיעורים:
 – 16:00ויניאסה עם דנה
 – 17:00אשטנגה עם עופר
 - 18:00יוגה טרפיה עם אורה

<29.9

ראשון | ערב ראש השנה

המועדון פתוח בין השעות 5:30-14:00
חוגי הבוקר יתקיימו במתכונת רגילה.
הבריכה הפנימית תיפתח בשעה .5:30

<30.9

שני | א׳ ראש השנה

המועדון פתוח בין השעות 8:00-18:00

שיעורי סטודיו ברוח החג באולם תפוח
 08:30פילאטיס עם מירי
 10:00עיצוב דינמי עם זהבה
 11:00אירובי מתחילים עם זהבה

אין צורך ברישום מראש | מומלץ להצטייד במזרון אישי
עלות מנוי  | ₪ 50רישום מראש במשרדי המועדון | מספר
המקומות מוגבל.

<24.9

שלישי |  | 17:30דק קדמי
ילדי המועדון מוזמנים להכין

אגרות ברכה לשנה החדשה

ביום זה לא יתקיימו חוגי יצירה

<28.9
הצגת שבת לילדי המועדון

שבת |  | 12:00אולם אפרסק

טיול מסביב לעולם

נדב ילד סקרן המחליט לנסוע לטיול .הצגה קסומה
המפעילה את הילדים בריקודים ומשימות.

צוות הספורטן מאחל
למשפחות ומנויי המועדון

נשת בריאות,
אושר והצלחה!

<1.10

שלישי | ב׳ ראש השנה

המועדון פתוח בין השעות 8:00-18:00

שיעורי סטודיו ברוח החג עם עופר ואורית

באולם תפוח
 8:30יוגה )עופר( |  10:00עיצוב ו 11:00 -זומבה )אורית(

אוקטובר

<3.10

חמישי |  | 17:30-19:00לובי המועדון

ילדי המועדון מוזמנים

לסדנת הכנת
קישוטים לסוכה

<4.10

שישי |  | 16:30-17:45אולם תפוח

מסיזומבה לוהטת עם
טל ,שרון ונעמה

<9.10

רביעי | יום כיפור

המועדון סגור

<13.10
המועדון פתוח בין השעות 5:30-16:00
ראשון | ערב סוכות

שיעורי הבוקר יתקיימו כרגיל .חג שמח למנויי המועדון!
חוגי הילדים ייצאו לחופשה בין התאריכים 13.10-21.10

<14.10

שני | חג סוכות

המועדון פתוח בין השעות 8:00-18:00

שיעורי סטודיו ברוח החג באולם תפוח
 08:30פילאטיס עם איזבל
 10:00עיצוב עם אורלי
 11:00בודי פאמפ עם אורלי

<16.10

רביעי |  | 12:00אולם תפוח

מופע ילדים לכבוד סוכות

<5.10

יאירי רקדן הסטפס האירי

שבת |  | 12:00אולם אפרסק

הצגת שבת לילדי המועדון

חגיגת תשרי

אמנון ותמר מגיעים לבקר את המשפחה בחגים והם מאוד
מתרגשים .ביחד איתם נשיר שירים על מנהגי החג ,נספר
סיפורים ונשחק עם הילדים.

<8.10

שלישי | ערב יום כיפור

המועדון פתוח בין השעות 5:30-12:00
חוגי הבוקר יתקיימו במתכונת רגילה.
גמר חתימה טובה!

ילדי המועדון יצטרפו אל יאירי והשדון למופע מופלא
וסוחף אל עולם קסום של הריקוד האירי.

<19.10

שבת |  | 12:00אולם אפרסק

הצגת שבת לילדי המועדון

החתול במגפיים

בנו הצעיר של טוחן זקן קיבל ירושה מוזרה מאביו...
חתול ...וגילה להפתעתו כי החתול שקיבל הינו חתול
מיוחד שלרגליו מגפיים קסומות.

<23.10

רביעי |  | 7:15לובי המועדון

לטיול יצאנו ...עוטף עזה

נבקר בנתיב העשרה ,נעמוד בין חומות המגן ,נתפעל
מעבודות הפסיפס ,נבקר במצפה סיבוני ,אתר החץ
השחור ונחל עוז .נסיים בארוחת צהרים בשרית בנירים.

<28.10

שני | החל מ | 18:00-אולם תפוח

השקת לס מילס סתווית

 18:00בודי באלנס-איריס מארחת את הטריינרית בתיה
 19:15בודי פאמפ בהדרכת אורלי ואיריס

עלות :מנוי  | ₪ 200אורח  | ₪ 250מספר המקומות מוגבל |
בכפוף למינימום נרשמים | פרטים נוספים במשרד.

<25.10

שישי |  | 16:30אולם ספינינג

מרתון ספינינג סוחף!

שיעור ספינינג של  90ד׳ .חוויה מדהימה ומאתגרת.
בהדרכת קרן רוזנבלט.

*רישום באפליקציה ביום חמישי ה– 24.10החל מ16:00-

<26.10

מוצ״ש |  | 21:00אולם תפוח

אריק סיני

<20.10

ראשון | ערב שמחת תורה

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

המועדון פתוח בין השעות 5:30-16:00
שיעורי הסטודיו יתקיימו בבוקר יתקיימו במתכונת
רגילה | הבריכה הפנימית תיפתח בשעה 5:30

<21.10

שני | חג שמחת תורה
המועדון פתוח בין השעות 08:00-18:00

שיעורי סטודיו ברוח החג באולם תפוח
 08:30יוגה
 10:00פונקציונאלי עם דנה
 11:00זומבה עם שרון

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

בודי באלנס ובודי פאמפ יתקיימו בהשקה | חוג פילאטיס
ועיצוב לא יתקיימו | הרשמה באפליקציה החל מ20.10 -

<30.10

רביעי |  | 11:00אולם אפרסק

הרצאה :שינוי מתחיל בBE-
שינוי מתחיל בהבנה! מהן ההשלכות של אורח חיים
בריא? מדוע יש צורך בשינוי? כיצד מאמצים הרגלים
חדשים? הרצאה מרתקת שמשאירה מקום למחשבה.
מרצה :עידית לוי  -מאמנת לתזונה נכונה ושינוי
הרגלים .מדריכת כושר מוסמכת.

<2.11

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

כיפה אדומה

נובמבר

פעם הייתה ילדה קטנה ,שקראו לה כיפה אדומה ,ולמה
קראו לה כך?! בגלל שתמיד הייתה לבושה באדום.
במהלך ההצגה פוגשים הילדים את כיפה אדומה ושלל
דמויות .אחת מאגדות העם המפורסמות של האחים גרים.

<13.11

רביעי |  | 11:00אולם אפרסק

הרצאה :שחזור גלגולים וגלגול נשמות

מהו שחזור גלגולים וכיצד מתבצע טיפול באמצעות
שחזור .כיצד גלגול נשמות גורם לקשיים בהווה ,לבעיות
רגשיות ולדפוסי התנהגות שונים במציאות היומיומית
מרצה :דפנה ביסמוט ,מומחית לתקשור וגלגולי נשמות

<16.11

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

<10.11

ראשון |  | 18:30אולם ספינינג

מרתון ספינינג לנוער!

שיעור ספינינג ארוך לנוער עם מוסיקה קצבית ועכשווית
עם מערך שיעור שונה מהרגיל ועוד פינוקים.
בסיום המרתון נבצע מתיחות ושחרור שרירים.

מתאים לכיתות ה'–ח' | הרשמה באפליקציה ביום המרתון החל
משעה .14:00

טרופותי

טרופותי מחפש לעצמו זהות חדשה ביער האכזר .בדרך
פוגש הרבה חברים המשפיעים על דעתו .מה יעלה בסופו?

<19.11

שלישי |  | 7:15לובי המועדון

לטיול יצאנו ...מדבר יהודה ,מנזרים וכנסיות

נבקר באכנסיית השומרוני הטוב ,ואדי קלט ,מנזר סנט
ג'ורג' ,נבי מוסא ,חוף אלמוג ומנזר ֵדיר ָחגְ ָ'לה.

<27.11

רביעי |  | 20:30אולם תפוח

הרצאה :מאחורי הקלעים של עולם הפשע
בישראל

הרצאה מרתקת בנושא שוטרים וגנבים בה מסופר
על מאחורי הקלעים של עולם הפלילים בישראל.
מרצה :בוקי נאה ,כתב הפלילים המיתולוגי ועורך
סיורים בעקבות העולם התחתון.

<30.11

שבת |  | 12:00אולם אפרסק

הצגת שבת לילדי המועדון

הזמיר וקיסר סין

הארמון של קיסר סין היה הפלא של העולם ,לידו ביער
חי זמיר בעל קול ערב ..הקיסר חשק בזמיר וביקש
לכלוא אותו .האם הזמיר ימשיך להשמיע את קולו?

הטיול כולל ארוחת צהריים | עלות :מנוי  | ₪200אורח ₪250
| מספר המקומות מוגבל | בכפוף למינימום נרשמים |
פרטים והרשמה במשרד

<21.11

חמישי |  | 19:30אולם תות

סדנת שזירת פרחים

אחת מהסדנאות היפות והפורחות ביותר .בסדנה
נלמד להכין סידור פרחים לכל שולחן שבת או חג.

מנויים ללא עלות | יש לקחת כרטיסים ממשרדי המועדון |
אורחים  | ₪ 30שיעור בודי פאמפ בשעה  20:00לא יתקיים.

<29.11

שישי | החל מ | 9:00-לובי המועדון  /אולם תפוח

שישי נשי
הפנינג ביוטי  -בוקר שכולו פינוק

מגוון דוכנים ,מיטות עיסוי ,מסאג' דגים לכפות הרגליים
ובשעה  11:30באולם תפוח

הרצאת סטיילינג

הרשמה לסדנה תהיה עד ה  8.11במשרדי המועדון | מספר
המקומות מוגבל | מנויים  | ₪ 30אורחים של מנויים | ₪ 60
הסדנה מותנית במינימום נרשמים.

האם אתן יודעות להתאים צבעים בלבושכן? סטיילינג
נכון הינו כלי להעלאת בטחון עצמי ,העצמה אישית
ודימוי אישי .בהרצאה נקבל כלים פרקטיים ואישיים
להתאמת בגדים ואקססוריז.
מרצה :לינוי סלומון ,סטייליסטית אישית בוגרת שנקר.

<4.12

רביעי |  | 12:00אולם אפרסק

הרצאה מעשית :הקסם שבקלפים

דצמבר

הכל צפוי והרשות נתונה  -הכרות עם עולם הקלפים,
בכוח שבקלפים להעצים אותנו ולבחור טוב יותר ומסר
אישי לכל משתתף..
מרצה :נויה זלצשטיין ,מאמנת אישית בקלפים ,מדיטציה,
דמיון מודרך ועוד.

<9.12

שני |  | 20:30אולם תפוז

הרצאה :כל מה שרצית לדעת על "פיסול פנים"

מהו פיסול פנים? ,כיצד לבחור פיסול פנים נכון עבורך וכל
מה שרצית לדעת על הזרקות.
מרצה -ד"ר רעות גליניק ,מרצה ומכשירה רופאים
לאסתטיקה ,מדריכה קלינית בכירה בחומרי מילוי וחוטים.

<13.12

שישי |  | 10:30אולם אפרסק

בוקר שישי לגיל השלישי

 10:30סבתאות ויחסים במשפחה  -מהות התפקיד סבא
סבתא ,איך לומר לא ולשמור על יחסים טובים .כיצד לפנק
את הנכדים בלי לעצבן את הילדים .הרצאה שתפיל
אסימונים ותחדד את מהות התפקיד במשפחה המודרנית.
מרצה :שרית מאיר -יועצת משפחתית ומדריכת הורים
בעלת תואר שני בייעוץ משפחתי.
 11:30ביטחון לגיל השלישי  -כיצד נמנע מעשי הונאה
ורמייה בקרב הגיל השלישי.
מרצה :חיים כהן ,שירת  31שנים במשטרת ישראל ,בין
תפקידיו הבולטים – מפקד משטרת פתח תקווה ,מפקד
מרחב שפלה ותפקידים בכירים נוספים.
מנויים ללא עלות | אורחים  | ₪ 30יש לקחת כרטיס להרצאות
במשרדי המועדון | שיעור יוגה ב 20:30 -לא יתקיים.

<14.12

שבת |  | 12:00אולם אפרסק

הצגת שבת לילדי המועדון

שמח במטבח

הצטרפו למטבחו של השף שאן קלוד בטטה .בזמן שהוא
מנסה להכין מטעמים חדשים קורים לו דברים משונים
ומצחיקים .הצגה הומוריסטית קצבית בהשתתפות הילדים.

דצמבר

<11.12

רביעי |  | 7:15לובי

לטיול יצאנו ...טיול לבאר שבע

נצא מהספורטן לכיוון באר שבע ,נבקר באנדרטת חטיבת
הנגב .משם נמשיך ל"גן לאומי תל באר שבע" ,אתר תנכי
שהוכר ע"י אונסקו כאתר מורשת עולמית" ,מצפה בית
אשל".
הטיול כולל ארוחת צהרים | עלות ₪ 200 :למנוי | ₪ 250
לאורח של מנוי | מספר המקומות על בסיס כל הקודם.

<17.12

<22.12

שלישי |  | 20:30אולם תפוח

הרצאה :הון – שלטון – עיתון

הרצאה מרתקת על משולש הכוחות במשק .כיצד תרם
משולש הכוחות לפרשיות השחיתות הנחקרות היום
במשטרה? עד כמה יחסי הגומלין ביניהם עלולים לסכן
את הדמוקרטיה?
מרצה :מתן חודורוב ,פרשן לענייני כלכלה בחדשות .13

ראשון |  | 18:00לובי המועדון

הדלקת נר ראשון של חנוכה

עם כיבוד לחג ועם צוות המועדון .קהל המנויים מוזמן,
נשמח לראותכם.
חוגי ילדים ייצאו לחופשת חנוכה בין התאריכים 24.12
עד .30.12

<24.12

<28.12

שבת |  | 12:00אולם אפרסק

הצגת שבת לילדי המועדון

הסופגנייה שהתגלגלה

לסופגנייה הקטנה נמאס להיות במטבח והחליטה
להתגלגל ולחפש חברים חדשים .האם תמצא את
דרכה חזרה הביתה?

שלישי |  | 17:30-19:00לובי המועדון

סדנת יצירה מלאת אור לחנוכה
לילדי המועדון.

מנויים ללא עלות | יש לקחת כרטיסים ממשרדי המועדון |
אורחים  | ₪ 30זומבה ב 20:00-וריקודי עם ב 21:00-לא יתקיימו.

<21.12

מוצ״ש |  | 20:30אולם תפוח

כל המילים השמחות עם אסף אשתר
חגיגת זמר סוחפת עם הסיפורים מאחורי השירים,
אנקדוטות מחיי היוצרים והומור .והעיקר – הרבה שירים...
צילום :טלי פרג

מנויים ללא עלות | יש לקחת כרטיסים ממשרדי המועדון |
מספר המקומות מוגבל | אורחים של מנויים₪ 50 :

<25.12

רביעי |  | 19:00אולם תפוח

אירובי דאנס קצבי במיוחד עם סנדי וניצן

מוזמנים לרקוד וליהנות עם צוות המדריכות שלנו.

<26.12

חמישי | מ | 17:30-מדשאות המועדון

מצעד הלפידים

ילדי המועדון והוריהם מוזמנים למצעד לפידים
המסורתי סובב ספורטן בליווי צמד מתופפים ועם
לפידים בוערים.
ובשעה 18:00

"ג'יני הקוסם"

מ"גוט טאלנט ישראל",
במופע "לא רק קסמים"
עם הרבה צחוק ,שמושך
את לבבות הקהל
ומקסים אותו.

<31.12

שלישי |  | 20:00-21:15אולם תפוח

מסיזומבה מיוחדת לכבוד הסילבסטר
עם הפתעות ופינוקים
עם מדריכות המועדון שרון ,טל ונעמה.

שעות פעילות המועדון

המועדון וחדר הכושר

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

הבריכה החיצונית
ספטמבר-אוקטובר*

ראשון-חמישי 05:30-19:00
05:30-18:00
שישי
07:00-18:00
שבת

*הבריכה החיצונית תפעל עד  22/10כולל.

שעות פעילות בחגים
ערב ראש השנה יום ראשון
א’ ראש השנה
יום שני
ב’ ראש השנה
יום שלישי
ערב יום כיפור
יום שלישי
יום כיפור
יום רביעי
ערב סוכות
יום ראשון
סוכות
יום שני
ערב שמחת תורה יום ראשון
שמחת תורה
יום שני

הבריכה הפנימית

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

סאונות

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

משרדי המועדון

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

29/9
30/9
1/10
8/10
9/10
13/10
14/10
20/10
21/10

5:30-14:00
8:00-18:00
8:00-18:00
5:30-12:00
המועדון סגור
5:30-16:00
8:00-18:00
5:30-16:00
8:00-18:00

שעות פעילות האטרקציות
בחודש ספטמבר
יום שישי

יום שבת

שם האטרקציה
קמיקזה

14:00-18:00

11:00-18:00

מתנפחים יבשים

14:00-18:00

11:00-18:00

פלציב

14:00-18:00

11:00-18:00

*עשויים לחול שינויים בשעות הפעילות

 09-7407111ז'בוטינסקי  2הוד השרון www.sportan.org.il

