


    Hera Clinic       -חפשו אותי בmirinamerheraclinic
כתובת: ספורטן פתח תקוה  •  טלפון: 052-3481244  

טיפולי פנים לפתרון בעיות אקנה ופיגמנטציה • הצערה וחידוש 
העור בטכנולוגיות מתקדמות • הסרת שיער • מניקור • פדיקור  

הזרקות בוטוקס • חומצה היאלורונית • מכונת שיזוף

מגוון טיפולים אסתטיים 

בהנהלת: מירי נמר

שמי מירי נמר ואני מזמינה אותך 
להגיע ל-HERA CLINIC קליניקה 
לטיפולים אסתטיים בספורטן 

פתח תקוה.
הקליניקה הינה מרכז ייחודי אשר 
מציע מגוון רחב של טיפולים 
ופתרונות בתחום הקוסמטיקה 

והאסתטיקה.



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



אטרקציות
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אמני ילדיםאטרקציות
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הבמה המרכזית
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* בתוספת תשלום | עשויים לחול שינויים בשעות הפעילות | חלק מהאטרקציות יופעלו גם במהלך חודש מאי

שם האטרקציה/פעילות
קמיקזה

מגלשת גליצ'
מגלשת דולפין
גשר וייפ אאוט

כדורגל מים
מתנפחים יבשים

טרקטורונים*
מגלשות בבריכה העגולה

עמדת חלוקת ברד לילדים

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

16:00-19:00
15:00-20:00

18:00

10:00-18:00
10:00-15:00

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

-
10:00-18:00

13:00

יוני
שעות פעילות האטרקציות

יולי-אוגוסט

1
2
3
4
5
6
7
8
9

יום שבתיום שישיימים א'-ה'יום שישיימים א'-ה'
15:00-20:00
15:00-20:00

-
-
-

15:00-18:00
16:00-19:00
15:00-20:00

18:00

11:00-18:00
10:00-15:00

-
16:00-18:00
16:00-18:00
16:00-18:00
15:00-18:00
10:00-18:30

13:00

11:00-18:00
14:00-18:00
14:00-18:00

-
-

14:00-18:00
15:00-18:00
14:00-18:00

16:00

יום שבת
14:00-18:00
14:00-18:00
14:00-18:00

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

16:00

12345

6789



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 
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!

מנויים/ות יקרים/ות,
נרגשת, כמו בכל שנה, להציג בפניכם את תכניית הקיץ  בתחילת עונת הקיץ, אני 

המגוונת והייחודית שלנו. השנה אני מבטיחה לכם כי היא אטרקטיבית במיוחד!
גם השנה, דאגנו להביא עבורכם את מיטב הפעילויות והאומנים המבוקשים. נערכנו 
תוך שימת לב לכל פרט ופרט, עם דגש על שירות מעולה, צוות מקצועי וחדשנות 

ספורטיבית. 
תכני האומנים נבחרו בקפידה רבה במטרה להנעים לכולנו את חודשי הקיץ החמים:  
ויהודה  גפן  אביב  לוי,  איתי  פרץ,  משה  את  המועדון  מדשאות  על  נארח  השנה 
פוליקר. לילדים ולנוער דאגנו להביא את המופע של נועה קירל, מרגי, מיקי, רינת 

גבאי ועוד רבים אחרים...
גם השנה נמשיך במסורת ונקיים לילה לבן שיאפשר קמפינג אמיתי וחוויתי ביותר עד 
אור הבוקר. בנוסף לכל אלו, יפעלו גם השנה האטרקציות: מגלשת קמיקזה, מגלשת 

גליצ', מתחם טרקטורונים, מתקני מים מרהיבים, מגרש כדורגל רטוב ועוד... 
השנה בחרנו להרחיב את הפעילות ולהפעיל מתחם חוויתי לילדים באולם הג'ימבורי: 
המתחם יציע מידי יום סדנאות יצירה, מגוון הפעלות, הקרנת סרטים, פינת איפור, 

חדר ג'ימבורי פעיל ועוד.
ובנוסף נפעיל השנה, מדי ערב, במת ספורט חיצונית שתאפשר לכם להתאמן מיד 

בתום הבילוי המשפחתי גם אם לא התכוונתם.
כל ההשקעה העצומה הזו נעשתה עבורכם ולמענכם בכדי ליצור עבורכם "מועדון 

שהוא בית" ואני מצפה לראותכם מגיעים למועדון ונהנים מכל מה שהכנו עבורכם.
אני פונה אליכם בבקשה לשמור על נהלי הבטיחות שלנו ולהישמע להוראות הצוות 

והמצילים בכדי שנעבור יחד קיץ נפלא, חוויתי ובטוח!
בזמן שהותכם  הנעשה  על  ומשוב  לשיפור  הצעות  דעתכם.  אשמח תמיד לשמוע 
במועדון, על מנת שנמשיך להשתפר ולתת לכם את חוויית הפרימיום הטובה ביותר.

מאחלת לכולנו קיץ מהנה, אטרקטיבי ותוסס! 
ותזכרו "תנוחו – אם תוכלו"!

בברכת קיץ שמח ובטוח!
קובי מימון

מנכ"ל ברטן ורשת ספורטן
שלכם,

קרן שלייפשטיין,
מנהלת ספורטן פ"ת

דברים
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מידע כללי למנויים

כניסה למועדון
צ'יפ  באמצעות  תתאפשר  הספורטן  לשטח  הכניסה 

אישי, כרטיסייה או כרטיס כניסה חד פעמי.

אירועים פרטיים בספורטן
)בר/ פרטיים  אירועים  לקיים  יכולים  הספורטן  מנויי 

בספורטן  ועוד(  ילדים  גני  שכבה,  מסיבות  מצוה,  בת 
במחירים מוזלים. 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.

מלתחות המועדון 
נמצאות  3 אזורי מלתחות. המקלחות בהן  לנוחיותכם 
- הכניסה היא למבוגרים  הסאונות היבשות והרטובות 
הינן  הפעוטות  לבריכת  הסמוכות  המלתחות  בלבד. 
משותפות לגברים ולנשים. לרווחתכם נוספו מלתחות 

משותפות בבריכה המקורה.

הכנסת אוכל ושתיה לשטח הספורטן
על  שמירה  ולמען  הבריאות  משרד  להנחיות  בהתאם 
רווחת המנויים חל איסור להכניס למועדון סירי מאכל, 
עישון  ומוצרי  נרגילות  חריפה,  שתיה  פיצות,  מגשי 

ובקבוקי זכוכית. 

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.

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

מועדון הספורט.

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

כרטיסים חד פעמיים או כרטיסיות.

מידע כללי למנויים

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

לגילאי 18 +
המועדון ייסגר בשעה 16:00

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

הסעה בתשלום 10 ₪ תצא בשעה 19:30
הסעה בתשלום 10 ₪ תצא בשעה 19:30

המועדון ייסגר תצא בשעה 16:00

1/6
15/6
29/6

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

ארז שלם
נועה קירל

מרגי
איתי לוי

אביב גפן והתעויוט
יהודה פוליקר

משה פרץ

₪ 15
₪ 15
₪ 15
₪ 25
₪ 25
₪ 25
₪ 25

₪ 30
₪ 30
₪ 30
₪ 50
₪ 50
₪ 50
₪ 50

₪ 60
₪ 60
₪ 60
₪ 80
₪ 80
₪ 80
-

מנוי 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

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

12:00-21:00
05:30-21:00
05:30-19:00
07:00-19:00

08:00-22:00
05:30-22:00
05:30-19:00
06:30-19:00

05:30-23:00
05:30-19:00
06:30-19:00

הבריכה הפנימית 
ראשון

שני-חמישי 
שישי
שבת

12:00-23:00
05:30-23:00
05:30-19:00
06:30-19:00

סאונות
ראשון-חמישי

שישי
שבת

05:30-23:00
05:30-19:00
06:30-19:00

שעות פעילות המועדון

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

באפליקציה - 
בפייסבוק - ספורטן פתח תקוה

sportan.pt - באינסטגרם
keren@bartan.co.il - בדוא״ל

בווטסאפ - 052-6996306
בטלפון - 03-9230322

בכוכבית - 6669*
11
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1.5 יום רביעי | ערב יום הזיכרון 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.

4.5 יום שבת |  12:30 | אולם גפן
הצגת שבת לילדי המועדון 

כיפה אדומה
של  המוכר  הסיפור  על  המבוססת  קסומה  ילדים  הצגת 

האחים גרים.

6.5 יום שני | 7:00  | לובי המועדון 
לטיול יצאנו... רכבת העמק

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

לארוחת צהריים טעימה בקיבוץ ניר דוד.

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

7:00 בלובי המועדון | פרטים נוספים במשרד.

7.5 יום שלישי | ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 
ונפגעי פעולות האיבה והטרור 
המועדון פתוח עד השעה 19:00

החוגים יתקיימו במתכונת רגילה עד השעה 18:00.

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

שיעורי הבוקר יתקיימו במתכונת שקטה.

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

ספיישל עצמאות
09:00 אינטרוולים עם אורית

10:00 זומבה עם אורית
חג שמח למשפחות המועדון 

13.5 יום שני |  20:00  | אולם גפן
הרצאה 

תזונה בריאה מהי?
ואחת  אחד  כל  עבור  בריאה  הכי  התזונה  מהי  לגלות  בואו 
בוחרים  כיצד  שלה,  והחסרונות  היתרונות  מהם  מאתנו, 

דיאטה נכונה ומדוע האופנה בתזונה משתנה כל הזמן
מרצה: לנה פילר- תזונאית קלינית ומנהלת חדר הכושר.

18.5 יום שבת | 10:00 | אולם ארז
מורן קורן בשיעור היפ הופ חווייתי וחד פעמי

 

18.5 יום שבת | 12:30 | אולם גפן
הצגת שבת לילדי המועדון 

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

אי
 מ

עי
ירו

א
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23.5 יום חמישי | החל מ- 16:00 | מדשאות המועדון  
חוגגים ל"ג בעומר 

מגוון סדנאות והפעלות ברוח החג, מתקנים מתנפחים, 
ובשעה 18:00

הקרקס המונגולי
בחישוקים  קפיצות  המשלב  ואנרגטי  קצבי  מרהיב  מופע 

בוערים, לימבו, חבל קבוצתי, פירמידות אנושיות ועוד...

ביום זה לא יתקיימו חוגי הילדים 

25.5 יום שבת | 12:30 | אולם ארז
גילי בא לבקר

מופע מחווה חדש משירי היוצרים האגדיים יגאל בשן ועוזי 
חיטמן.

אירועי מאי
גל

על 
ם: י

ילו
צ



VENUS
By Rockville

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

21:00
25.5
מוצ״ש

15
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25.5  מוצ"ש | 21:00  | מדשאות המועדון 
 Venus by Rockville

מופע קאברים עם מיטב להיטי שנות ה-80 וה-90.
וסוחף, בו מבוצעים הלהיטים הגדולים  מופע קצבי, אנרגטי 

מכל התקופות.

המופע ללא עלות | המועדון ייסגר בשעה 17:00 לצורך היערכות למופע 
|יש לקחת הזמנות ממשרדי המועדון | אורחים – 30 ₪

27.5  יום שני | 21:00  | אולם גפן
הרצאה

נשים בפוליטיקה ובתקשורת בעידן החדש
ובפוליטיקה  הזכויות בתקשורת  נשברה תקרת  האם באמת 

ומהם המאבקים הגדולים שבדרך.
מרצה: דפנה ליאל - הכתבת הפרלמנטרית של חדשות 2.

ההרצאה ללא עלות, יש לקחת הזמנות ממשרדי המועדון .

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

17



לפרטים ניתן לפנות למשרדי המועדון

ימי גיבוש
וכייף

בר/בת
מצווה

ימי
הולדת

מסיבת
סוף שנה

מסיבות
כיתה / גן

אירועים
חברתיים

מסיבות
ריקודים

מסיבות סוף שנה וימי הולדת
חוגגים רק בספורטן פ"ת

18
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אירועי יוני
1.6 יום שבת |  12:30 | אולם גפן 

הצגת שבת לילדי המועדון  
הזמיר וקיסר סין

שחקנים  שני  הצגת  לשיר.  הזמיר  ימשיך  האם  לגלות  בואו 
קסומה המספרת את סיפור האגדה.

1.6 מוצ"ש | 21:00 | בספורטן הוד השרון  
ארז שלם במופע סטנד אפ

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

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

3.6 יום שני | 20:00 | אולם אלון
סדנת שף עם אלעד דראב

ארוחה לחג שבועות



 �בית ה�פר לשחייה ב�פורט
ביה"� לשחיה ב�פורט� פתח תקוה

*לפרטי� והרשמה נא לפנות למשרדי המועדו� | 052-6996306 | מ�׳ המקומות בקור�י� מוגבל!

מיועד לילדים ולמבוגרים
השיעורים מתקיימים בכל 
השבוע ובכל שעות היום.

מיועד לילדים אשר
יודעים לשחות

ושוחים בריכה שלמה
משך הקורס: 10 שיעורים

כל מפגש: 45 ד‘. 
עד 12 ילדים בכל קבוצה.

מיועד לגילאי 5-4 
הסתגלות ותחושות מים, 

נשימה נכונה � הכנה לקורס 
שחייה. משך הקורס: 10 

שיעורים,  פעם בשבוע ביום 
שישי, כל מפגש: 30 ד‘.

לימוד שחייה
בקבוצה

מיועד לילדים מגיל 6 
משך הקורס:
12 שיעורים, 

2 מפגשים בשבוע, 
כל מפגש: 45 ד'. 

עד 7 ילדים בכל קבוצה

לימוד שחייה
בשיעורי� פרטיי�

הקניית
הרגלי מי�

קור
 המש�
לשיפור שחייה

21
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אירועי יוני
7.6 יום שישי | החל מ-15:00 | מדשאות המועדון

חגיגת שבועות רטובה לכל המשפחה 
מגוון גדול של הפעלות ומתקני מים רטובים ויבשים. 

כניסת אורחים ביום זה תתאפשר בעלות של 30 ₪.

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

חג שמח למשפחות המועדון 

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

חוגי סטודיו ברוח החג עם רז לוי
10:00 בודי באלנס
11:00בודי פאמפ

12.6 יום רביעי |  07:00 | 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 

7:00 בלובי המועדון | פרטים נוספים במשרד.

13.6 יום חמישי | 18:00 | רחבת הדק
מופע סיום של חוגי המחול

ג'ז,  בלט,  במועדון:  המחול  חוגי  מגוון  של  ססגונית  מצגת 
ברייקדאנס, מחול יצירתי ועוד.

כולם מוזמנים! 



נועה
קירל

כוכבת הפופ
הגדולה
בישראל

20:00
15.6
מוצ״ש

פתח תקוה

טון
לוב

כה 
 מי

ום:
ציל
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קמיקזה
מגלשת ענק בגובה 8.5 מטר 

היישר לתוך הבריכה

?

?
גשר וויפאאוט

גשר מים מלא מכשולים 
שבסיומו קופצים מכדור 

ענק לבריכה

כדורגל מי�
מתחם כדורגל רטוב 

המאפשר משחק כדורגל 
קבוצתי על משטח רטוב

מתקני� יבשי� 
מתחם טרמפולינות 

חוויתיות יבשות

מגלשת דולפי�
מגלשת מים משפת 

הבריכה היישר לתוך המים

מגלשת גליצ'
מגלשת רחוב ענקית

באורך 35 מטר

עמדת ברד

פתח תקוה

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

שיהיו בתוספת תשלום 24
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וכלולות במחיר כרטיס הכניסה לספורטן למעט הטרקטורונים

שיהיו בתוספת תשלום
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15.6 מוצ"ש | החל מ-18:00 | מדשאות המועדון  
אירוע פתיחת הקיץ בספורטן

מסיבת בריכה, מגוון אטרקציות רטובות ומתחמי פעילות

ובשעה 20:00 בבמה המרכזית המופע של
נועה קירל

כוכבת הפופ הגדולה בישראל!

מ-  החל  תתאפשר  קהל  כניסת   |  16:00 בשעה  ייסגר  המועדון  זה  ביום 
| מנוי   ₪ 18:00 | האירוע בתשלום | מנוי פרימיום: חינם | מנוי זהב: 15 

שנתי / קיץ: 30 ₪ | אורח: 60 ₪.

17.6 יום שני | 21:00 | אולם גפן 
הרצאה 

ישראל בזירה הבטחונית מזרח תיכונית
איום קיומי או הזדמנות לשינוי – מה באמת קורה מאחורי 

הקלעים של הצמרת הבטחונית-מדינית.
מרצה: ניר דבורי - הכתב הצבאי של ערוץ 2.

* ההרצאה ללא עלות. יש לקחת הזמנות ממשרדי המועדון.

 21.6 יום שישי | 11:00 | אולם ארז 
לכבוד יום היוגה הבינלאומי

שיעור יוגה חוויתי במיוחד עם ענבל שדה
בשיעור מעצים ומעורר השראה.

אירועי יוני



20:00
22.6
מוצ״ש

פתח תקוה
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 �חדש ב�פורט
פתח תקוה!

 �אטרקציה נו�פת וחדשה למנויי ה�פורט
מ�לול טרקטורוני� מלהיב ומרגש לילדי� - במגרש טני� מ�׳ 1.

כרו� בתשלו� �מלי   �� נית� לרכוש כרטי�ייה במשרדי המועדו�   � שימו לב להוראות התקנו� ולמועדי הפתיחה.



מרגי
20:00

29.6
מוצ״ש

הוד השרון

בהופעה

רון
מי

רי 
עמ

ם: 
לו

צי
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22.6 שבת | 20:00  | במה מרכזית 
מסיבת בריכה עם בלאגן ברשת 

צמד הקומיקאים דניאל אסייג ורמי קאשי כוכבי הסדרה שנות 
ה–80 במופע בידור חדש לנוער. 

האירוע חינם למנויים | אורחים: 40 ₪ )הכניסה תתאפשר החל מהשעה 
18:00( | הספורטן יפעל ביום זה ברציפות עד שעה לאחר סיום המופע.

 
29.6 יום שבת | 12:30 | אולם ארז

הצגת שבת לילדי המועדון 
הנסיכה והצפרדע

הצגה מוסיקלית ומצחיקה המלמדת לקיים הבטחות וממחישה 
עד כמה היופי הפנימי חשוב בהרבה מהיופי החיצוני.

29.6 שבת | החל מ-18:00 | בספורטן הוד השרון  
מסיבת בריכה עם מרגי 

מסיבת בריכה, מגוון אטרקציות רטובות ומתחמי פעילות.

ובשעה 20:00 | בבמה המרכזית 
מרגי בהופעה

אליל הנוער במופע וירטואוזי מטורף עם מיטב להיטיו!

 
₪ | מנוי שנתי  האירוע בתשלום | | מנוי פרימיום: חינם | מנוי זהב: 15 
וחזרה  | הסעות למופע מפ"ת להוד השרון   ₪  60 | אורח:   ₪  30 / קיץ: 

בהרשמה מראש במשרדי המועדון ובתוספת תשלום של 10 ₪.

רוןאירועי יוני
מי

רי 
עמ

ם:  
ילו

צ



איתי
לוי

במופע ענק,
מרגש וסוחף

דמן
פרי

לי 
: ח

לום
צי

21:00
4.7
חמישי

פתח תקוה
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2.7 יום שלישי | 18:30 | במה מרכזית
פתיחה חגיגית לחופש הגדול עם

רינת גבאי - במופע מוסיקלי לכל המשפחה

 

4.7 יום חמישי | 21:00 | במה מרכזית 
איתי לוי

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

והכוכב הבא שם היה שופט אורח. 

 | למופע  היערכות  לצורך   16:00 בשעה  ייסגר  המועדון  זה  ביום 
המופע בתשלום: מנוי פרימיום: חינם | מנוי זהב: 25 ₪ | מנוי שנתי / 

קיץ: 50 ₪ | אורח: 80 ₪.

אירועי יולי
מן

ריד
 פ

חלי
ם: 

ילו
צ



הפעילות בחודשים יולי-אוגוסט בימים א׳-ה׳ בין השעות 16:00-20:00 | יום ו׳ 15:00-18:00 | יום שבת 10:00-14:00 | הפעילות כפופה לשינויים 

כל יום במועדון הילדים באולם אגוז פעילות חווייתית בהשגחת צוות הספורטן

16:00
ג'ימבורי

מתחם תחפושות
משחק חופשי שולחנות 

משחק ועוד.

17:00
סדנה חווייתית

 איפור, צמות, קעקועים, 
משחקי קופסא ועוד.

לכל הגילאים

18:00
סדנת יצירה 
דפי צביעה, יצירות 

בגבס, ערכות ציור על 
חולצות, הפעלות 

מתוקות ועוד. 

19:00
הקרנת סרט

חדש!�פורט�      קיד�

לכל המשפחה

33
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5.7 יום שישי | 17:00 | במה מרכזית
הקרקס הטנזני

מופע קרקס מהפנט  מהמזרח הרחוק הסוחף את הקהל לחוויה 
אקרובטיקה  קטעי  בשילוב  ומרהיבה  אותנטית  אסיאתית, 

ולוליינות, נערות גומי ועוד לצלילי מוזיקה מהמזרח.

6.7 יום שבת | 12:30 | אולם גפן
הצגת שבת לילדי המועדון 
הקוסם מארץ עוץ

במופע מוסיקלי וקסום, המבוסס על סיפור האגדה.

10.7 יום רביעי | 18:30 | במה מרכזית 
מופע בידור מוסיקלי לכל המשפחה עם

מיקי
הבדרנית של ילדי ישראל.

 

אירועי יולי

אביב גפן

21:00
13.7
מוצ״ש

הוד השרון

והתעויוט

טו
פינ

מי 
לו

ש
ם: 

לו
צי



אביב גפן

21:00
13.7
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אירועי יולי
11.7 יום חמישי | 20:00 | מדשאות המועדון

מסיזומבה ענקית
עם צוות מדריכות המועדון: לי, טל ודנה על במה אחת ובנוסף 
מגוון גדול של הפתעות ופינוקים, רקדנים ברזילאים, כיבוד 

קל ועוד.

כניסת אורחות תתאפשר בעלות של 30 ₪.

12.7 יום שישי | 16:30 | מדשאות המועדון 
סדנת עפיפונים

ילדי המועדון מוזמנים לסדנא חוויתית בסיומה יטיסו הילדים 
את העפיפונים לשמים.

13.7 יום שבת | 12:30 | אולם ארז
כל הילדים רוקדים - הפעלה לכל המשפחה

מסיבת ריקודים, שולחנות משחק, סדנת יצירה, עמדות איפור 
ועוד...

13.7 מוצ"ש | 21:00 | בספורטן הוד השרון 
אביב גפן והתעויוט

אביב גפן, כוכב הרוק הגדול בארץ מלווה בלהקתו הקבועה 
הגדולות  הבמות  על  שנה   25 מזה  יחד  מופיעים  "התעויוט" 

בארץ בסטנדרט הפקה וסאונד בינלאומיים.

 / מנוי שנתי   |  ₪  25 זהב:  | מנוי  | מנוי פרימיום: חינם  המופע בתשלום 
קיץ: 50 ₪ | אורח: 80 ₪ | הסעות למופע מפ"ת להוד"ש וחזרה בהרשמה 

מראש במשרדי המועדון ובתוספת תשלום של 10 ₪.
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18.7 יום חמישי | החל מ-20:00 | מדשאות המועדון
לילה לבן בספורטן

לקמפינג  מוזמנות  המועדון  משפחות  נמשכת!  המסורת 
אמיתי עד הבוקר.

בתוכנית: הקמת אוהלים, אטרקציות רטובות, מגוון הפעלות, 
מתחם מולטימדיה, ומופע סטנד אפ עם

ליעוז שם טוב

לא  זה  ביום   |  ₪  150 של  בעלות  תתאפשר  זה  ביום  אורחים  כניסת 
תתאפשר כניסה בכרטיסים וכרטיסיות בכל שעות היום.

20.7 יום שבת | 12:30 | אולם גפן
הצגת שבת לילדי המועדון 

פיטר פן 
הכל  על  להתגבר  שניתן  לנו  שמראה  קסום  מוסיקלי  מופע 

בעזרת האהבה. 

21.7 יום ראשון | 19:30 | רחבת הבריכה החיצונית 
טוורקינג עם ניקול ווליצקי 

בואו ללמוד כיצד לנענע את הישבן בשיעור חוויתי. 
 
.
 

לי
 יו
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אירועי יולי
24.7 יום רביעי | 18:30 | במה מרכזית

סמולקין וליזה
כוכבי היוטיוב הגדולים במופע קצבי וסוחף בשיתוף הקהל.

 

26.7 יום שישי | 17:00 | במה מרכזית
הראל פפו במופע מג'יק והחוש השישי 

מופע סטנד אפ וטלפתיה, המשלב קסמים וחושים בלתי 
נשכחים!  בשיתוף מלא של הקהל

27.7 יום שבת | 12:30 | אולם ארז
כל הילדים רוקדים - הפעלה לכל המשפחה

עמדות  יצירה,  סדנת  משחק,  שולחנות  ריקודים,  מסיבת 
איפור ועוד...



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

21:00
27.7
מוצ״ש

הוד השרון

39
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אירועי יולי
27.7 מוצ"ש | 21:00 | בספורטן הוד השרון 

יהודה פוליקר בהופעה
יהודה פוליקר, מגדולי האומנים בישראל, במופע להיטים 
יווניים, ים  ובוזוקי, מקצבים  משובח, המשלב בין גיטרות 
להיטיו  את  פוליקר  מבצע  במופע  רוק.  ולהיטי  תיכוניים 
מ"בנזין"  החל  שלו,  העצום  הרפרטואר  מכל  הגדולים 
ואני,  פחות  הצל  חופשי,  שישי,  יום  שלי,  "עיניים  דרך 
רדיו רמאללה, התחלה חדשה,  אבל כואב, כפיים, אלקו, 
משמרת לילה, חלון לים התיכון, שלושה ימים,  זינגוואלה, 

דברים שרציתי לומר, פנים אל מול פנים״ ועוד.

המופע בתשלום | מנוי פרימיום: חינם | מנוי זהב: 25 ₪ | מנוי שנתי / קיץ: 
להוד"ש בהרשמה מראש  | הסעות למופע מפ"ת   ₪  80 אורח:   |  ₪  50

במשרדי המועדון ובתוספת תשלום של 10 ₪.

29.7 יום שני | 17:00-19:00 | אולם גפן 
סדנא מתוקה לילדי המועדון

הסדנא תתקיים בשני סבבים ) 17:00 , 18:00 ( 
הרשמה לסדנה תתאפשר החל מיום ראשון 28.7 במשרדי המועדון 

31.7 יום רביעי | החל מ- 20:00 | רחבת הבריכה החיצונית
השקת לס מילס - קיץ 2019

השיעורים יועברו ע״י כל צוות מדריכי לס מילס בספורטן: 
20:30 בודי באלאנס  | 21:30 בודי פאמפ 

ההשתתפות בהשקה בהרשמה מראש במשרדי המועדון החל מ-21.7
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קווין רובין
כוכב הרשת

במופע קורע מצחוק

18:00
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אירועי אוגוסט
2.8 יום שישי | החל מהשעה 15:00 | מדשאות המועדון

סדנת להטוטנות 
בשעה 17:00 | במה מרכזית

הקרקס רוסי 
חד  סיניות,  צלחות  המשלב  ומרתק  מדהים  קרקס  מופע 

אופן, ג'אגלינג, להטוטנות ואש.

3.8 יום שבת | 18:00 | במה מרכזית 
מסיבת בריכה עם המופע של קווין רובין

כוכב הרשת הגדול בישראל מגיע אל הבמה. מופע משוגע 
דמויות  שלל  שירים,  מצחוק,  קורעים  אתגרים  הכולל 
צבעוניות, ברייקדנס, אייטמים משולבי קהל ועוד הפתעות.

ביום זה המועדון יפעל רצוף עד כשעה מתום המופע

5.8 יום שני | 20:00 | רחבת הבריכה 
מרתון ספינינג חוויתי במיוחד

עם צוות מדריכי המועדון.
  

8.8 יום חמישי | החל מ-20:00 | מדשאות המועדון
מסיבת פיג'מות חוויתית במיוחד 
מגוון מתחמי פעילות, סדנאות תוכן עשירות

ומופע מצחיק עם
צ'יקולולו

הכניסה לאירוע בפיג'מות בלבד! 



לילות קיץ בספורטןהרחבה הגדולה

אל תפספסו!
בחודשי
 יולי-אוגו�ט מידי ערב בשעה 20:00, ה�טודיו שלנו

יוצא לרחבה לאימו� המוני וחוויתי. בכל ערב שיעור אחר.
43לוח השיעורי
 יפור�
 בלוח המודעות ובאתר האינטרנט.
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10.8 יום שבת |  12:30 | אולם גפן
הצגת שבת לילדי המועדון 

אלאדין 
כמה  הממחיש  המשפחה  לכל  ומצחיק  מוסיקלי  מופע 
על  לחשוב  ללבנו,  להקשיב  שאנחנו,  כפי  להיות  חשוב 

אחרים ולדעת לומר את מילת הקסם "בבקשה".

11.8 יום ראשון | תשעה באב
המועדון פתוח במתכונת רגילה

  
13.8 יום שלישי | 18:00 | במה מרכזית 

פלאי בלונים עם אסי כהן אמן הבלונים 
מופע מרהיב של פיסול בלוני צורות ענקיים, ריקוד בלונים, 
עצום  לבלון  וכניסה  )מבלונים כמובן(...  מוסיקה  מכונת 
- אסי כהן להפתעת  נעלם אמן הבלונים  מימדים, לתוכו 

הקהל.

15.8 יום חמישי | החל מ-18:00 | אולם ארז
ט"ו באב

מרתון שיעורים ייחודים באווירה רומנטית במיוחד.

16.8 יום שישי | 17:00 | רחבת הבריכה 
הקנגו ג'אמפ חוזר..

חווית הספורט מגיעה להקפיץ אותנו על שפת המים
2 שיעורים מאתגרים במיוחד בהדרכת ליזה חזן

בואו לקפוץ כמו שלא קפצתם מעולם. 
ההרשמה לשיעורים תיפתח ביום ראשון 11.8  אירועי אוגוסט



משה
פרץ

21:00
פתח תקוה

22.8
יום חמישי

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
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אירועי אוגוסט
17.8 יום שבת | 17:00 | במה מרכזית 

המופע של "שי ורועי" 
צמד הקומיקאים ואמני סלפסטיק, כוכבי הסדרה "מותק 

של יומולדת", עם מופע מצחיק ומרגש לכל המשפחה.

19.8 יום שני |  17:00 | אולם גפן 
סדנא מתוקה לילדי המועדון 

הסדנא תתקיים בשני סבבים )17:00, 18:00(. 
הרשמה לסדנא תתאפשר החל מיום ראשון 18.8 במשרדי המועדון 

22.8 | יום חמישי | 21:00 | במה מרכזית
משה פרץ

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

להיטים להופעה אחת בלתי נשכחת.
 

המופע   | למופע  היערכות  לצורך   16:00 בשעה  ייסגר  המועדון  זה  ביום 
בתשלום | מנוי פרימיום: חינם | מנוי זהב: 25 ₪ | מנוי שנתי / קיץ: 50 ₪ 
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24.8 יום שבת | 12:30|  אולם ארז 
כל הילדים רוקדים - הפעלה לכל המשפחה

עמדות  יצירה,  סדנת  משחק,  שולחנות  ריקודים,  מסיבת 
איפור ועוד...

25.8 יום ראשון | החל מהשעה 16:00 | מדשאות המועדון
יריד חוגי ילדים

הכרות עם חוגי הילדים וצוות המדריכים.
ובשעה 18:30 בבמה המרכזית המופע של צמד הקוסמים 

אורן ואייל 

30.8 יום שישי | 17:00 | במה מרכזית 
בוב קידס 

מופע מחווה לכל המשפחה, הכולל את מיטב שיריו של 
בוב מארלי, אחד מגדולי האמנים ששינו את פני המוזיקה 

ברחבי העולם. 
את המופע ינחה הזמר גדי אלטמן, סולן להקת בוטן מתוק 
וויס,  ואחד ממשתתפי העונה הראשונה של דה  בקרקס 
כל  את  ייקחו  הם  יחדיו  נוספים.  זמרים  אירוח  כדיי  תוך 
החינוכיים,  מסריו  בין  מרתק  מוזיקלי  למסע  המשפחה 

מקצביו ותחנות חייו של נביא הרגאיי.

31.8 יום שבת | 12:30 | אולם גפן
הצגת שבת לילדי המועדון

פרח לב הזהב 
הצגה מרגשת על מערכת יחסים בין אם לבנה עם שירים 
סטמקוריים ומסר מיוחד על הכוח שבאהבה לרפא כל מכאוב 
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03-9230322   גרינשפן 8 פתח תקוה


