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יחיד
יחיד+1
יחיד+2
יחיד+3
יחיד+4

זוג
זוג+1
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זוג+3
זוג+4
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2,800
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מנוי קי� 2018 
מנוי 3 חודשי�מנוי 4 חודשי�

עד שנתיי�
2-10

מעל גיל 10
מחיר לנכה
מחיר לחייל

חינ�
60
70
60
50

חינ�
70
85
60
50

יו� חול שישי-שבתגיל
מחירו
 כרטי�י כני�ה חד פעמיי�

מוזלת למנוי זהב
(אחת בשנה)

מוזלת למנוי שנתי
(אחת בשנה)

כרטי�ייה רגילה
למנויי� בלבד

340

510

680

50%

25%

מחיר
ב-₪

 הנחה ביח
לכרטייה רגילה

מחירו
 כרטי�יות למנויי�

מ�פר מנויי הקי מוגבל | החברה רשאית להפ�יק מכירת
מנויי� אלו בהתא� לשיקול דעתה.

הכני�ה בכרטי�יה הינה בליווי המנוי בלבד. *

בחודשי� יוני-יולי הכני�ה בימי שבת בכרטי�י�*
חד פעמיי� תתאפשר החל משעה 13:00.

*

דברים

מבלים יקרים,
במהלך השנה כולה הספורטן הוא קריית ספורט משובחת שכוללת חדר כושר 

מאובזר, בריכה מחוממת לשחיינים ומגוון עשיר ואיכותי של חוגים לילדים ומבוגרים 
במיקוד של שמירה על כושר ואורח חיים בריא.

בקיץ הפוקוס עובר לחוויה של נופש ובילוי משפחתי איכותי. זה הזמן שלכם ליהנות 
מהמדשאות הירוקות והמים הצלולים בבריכות וממגוון הפעילויות, הכל כל כך קרוב 

אליכם הביתה.

מדי שנה אנחנו מתכננים עבורכם חווית קיץ מושקעת ואיכותית שלא תוכלו למצוא 
בשום מקום אחר! הבילוי בספורטן, קרוב לבית, הוא נוח וגם חוסך לכם כסף. אם 

תעשו חשבון על כמה היה עולה לכם לקחת את הילדים להצגות, פארקי מים, מתחמי 
מתנפחים וכד' תבינו שמדובר כאן במוצר משתלם ביותר שנותן מענה לכל הגילאים 

ולכל בני המשפחה. וודאי אם תשוו זאת לחופשה במלון שמציע בריכה ופעילויות 
ברמה דומה – הרי שבמחיר של 2 לילות במלון אתם נהנים כל הקיץ בספורטן. 

בשנה קודמת חידשנו לכם במגוון אטרקציות שכללו מגלשת קמיקזה בגובה 8 מטר 
ועוד מגוון מתנפחים, הפעלות ופעילויות שפעלו מדי יום. פינקנו גם בכוס ברד חינם...

השנה אנו מחדשים לכם בכך שהספורטן יהיה פתוח לרווחתכם גם בימי ראשון בבוקר.
לפעילות האטרקציות מתווספת פעילות המופעים והאירועים עם האומנים המובילים 

בישראל, מרביתם כלולים במחיר המנוי. השנה הפחתנו את עלויות המופעים 
שבתשלום בכדי לעודד אתכם לבוא לכמה שיותר מופעים שמתקיימים באווירה 

ייחודית.

בקיץ 2018 מוצעים לכם שפע פעילויות מהנות ומרגשות, כפי שמפורט בחוברת זו, 
במתחם רחב ידיים ומטופח, אז... תנוחו – אם תוכלו!  

מצפים לראות אתכם במדשאות, בבריכות, במופעים וגם על ההליכון בחדר הכושר...

SUMMER FUN SPORTAN 2018-ברוכים/ות הבאים/ות ל
קיץ חדש מגיע ועמו האטרקציות המסעירות שלנו: מגלשת "קמיקזה" גבוהה 

ומסעירה, מסלול טרקטורונים חוויתי, גליצ' ועוד. מופעים ברצף שלא נגמר  לילדים 
ולמבוגרים, סדנאות ההפעלה/יצירה, אירועי ספורט, הצגות ועוד ועוד... והכל 

מהמיטב שבאמני הארץ לילדים, למבוגרים ולכל המשפחה.
זו חבילת פרימיום של איכות חיים, והנאה בעלות כדאית, ומשתלמת! רשת הספורטן 

חותרת תמיד להתפתח ולהוביל בתחום הנופש הכושר והספורט בעבורכם.
בשנה האחרונה המשכנו להשקיע למענכם בחדר כושר מעוצב ומאובזר, לובי 

מהודר, משרדי שירות נעימים ושיפוץ הבריכה המקורה, להנאתכם!
אנחנו ממשיכים להיות קשובים למנויים והחלטנו שהחל מ-1 במאי 2018, הספורטן 

יהיה פתוח גם בימי ראשון בבוקר להנאתכם ורווחתכם.
לראשונה, נקיים השנה לילה לבן בו הילדים וההורים יהנו מקמפינג משפחות אמיתי 

וחוויתי הכולל פעילויות אל תוך הלילה.
הקיץ, ילדי הספורטן ייהנו ממופעים ואומנים מהשורה הראשונה וביניהם: קרקסים 

מרהיבים, סטפן כוכב הזמר והריקוד, לירון רביבו, מיקי, שי ורועי, רוי בוי, מטוסי העל 
ועוד. הכל כלול במחיר המנוי!

כל זאת בנוסף לפעילויות לילדים הכוללות הפעלות,יצירה, מתנפחים, מופעים ועוד...
לבוגרים שביניכם השקענו במופעים ואמנים משובחים בהם: הזמר המרגש קובי 

אפללו, בידור משובח עם המופע של אורנה בנאי וליטל שוורץ השנונות וקבלות 
שבת מוסיקליות.

כל אלו משתלבים ומשלימים את חוויית ה-WELINESS ואומנות איכות החיים והפנאי 
בחדר הכושר, פעילויות החוגים השחייה והספא.

כבכל קיץ, אנו מבקשים מכם לנקוט במשנה זהירות במיוחד עבור ילדכם, הישמעו 
להוראות המצילים  הקפידו על נהלי הספורטן והבטיחות על מנת שנעבור קיץ מהנה 

ביחד. אנחנו פה לשירותכם!
בברכת קיץ בטוח ומרגש,

קובי מימון
מנכ"ל ברטן ורשת ספורטן

דברים

קיץ נפלא 
חנן בראון

מנהל ספורטן חיפה

מחירונים
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שעות פעילות האטרקציות

החל מחודש מאי
הספורטן פתוח גם
בימי ראשון בבוקר

המועדון וחדר הכושר
ראשון-חמישי

שישי
שבת

ראשון
שני-חמישי

שישי
שבת

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

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

הבריכה החיצונית

משרדי המועדון

ראשון
שני-חמישי

שישי
שבת

ראשון
שני-חמישי

שישי
שבת

מאי-יוני*

יולי-אוגוסט

12:00-19:30
06:00-19:30
06:00-19:00
07:00-19:00

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

* הבריכה החיצונית תיפתח ב-11/5/18

הבריכה הפנימית והסאונות
ראשון

שני-חמישי
שישי
שבת

12:00-23:00
06:00-23:00
06:00-19:00
07:00-19:00

שעות פעילות המועדוןשעות פעילות המועדון לחודשים יוני-אוגוסט 2018

יו� שבתיו� שישייו� שבתיו� שישיימי� א'-ה'ש� האטרקציה/פעילות ימי� ב', ד'ימי� א', ג', ה'
קמיקזה

מגלשת גליצ'
מתנפחי� יבשי�

מגלשת דולפי�
טרקטורוני�
פינת יצירה
בועות 	בו�

עמדת חלוקת ברד לילדי�
עמדת די.ג'י ומו	יקת רקע

*עשויי� לחול שינויי� בשעות הפעילות | חלק מהאטרקציות יופעלו ג� במהל� חודש מאי.

15:00-20:00
-

15:00-20:00
-
-

17:00-19:00
-

17:00
-

11:00-17:00
14:00-17:00
12:00-17:00

-
15:00-18:00

-
-

14:00
12:00-17:00

11:00-17:00
14:00-17:00
10:00-13:00
13:00-16:00
11:00-14:00
13:00-16:00
13:00-16:00

14:00
10:00-17:00

16:00-20:00
16:00-19:00
13:00-16:00
16:00-19:00
13:00-16:00
16:00-19:00
16:00-19:00

14:00
11:00-18:00

11:00-17:00
14:00-17:00
14:00-17:00

-
11:00-14:00
13:00-16:00
13:00-16:00

14:00
10:00-17:00

11:00-17:00
14:00-17:00
10:00-13:00
13:00-16:00
11:00-14:00
13:00-16:00
13:00-16:00

14:00
10:00-17:00

12:00-17:00
13:00-16:00
16:00-19:00

-
16:00-19:00
13:00-16:00
13:00-16:00

17:00
11:00-18:00

  

1
2
3
4
5
6
7
8
9

יולי-אוגו�טיוני

מידע כללי למנוייםמידע 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 במשרדי המועדון.

מופעי קיץ בספורטן
מופעים איכותיים למבוגרים או לכל המשפחה. 

הכניסה למופעים מחייבת רכישת כרטיס מראש, 
במחיר סמלי או איסוף כרטיסים חינם מראש, 

למען הסדר וביטחון המנויים.

כרטיסיות
נמכרות למנויים בלבד לטובת אורחיהם. הכניסה 

בכרטיסייה תתאפשר בליווי המנוי בלבד. 

כובעי ים
בבריכה המקורה תתאפשר הרחצה בכובע ים בלבד. 

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

בריכת פעוטות
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.

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. 

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

מועדון הספורט.

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.

בספורטן חיפה

בספורטן חיפה

בספורטן הוד השרון

לגילאי 18+

הסעה תועמד לרשות המנויים ללא עלות

30/6
28/7
25/8

אורנה בנאי וליטל שוורץ

קובי אפללו

שלום חנוך - מופע רוק

* יש לרכוש כרטיסים מראש למופעים אלה.

₪ 15

₪ 15

₪ 25

₪ 30

₪ 30

₪ 50

₪ 50

₪ 50

₪ 80

מופעי הקיץ בתשלום סמלי למנויים 

מנוישם המופע
שנתי/קיץ

מנוי
זהב אורחתאריך

הערותמקום המופעשל מנוי

9 8

שעות פעילות המועדון



16/5 יום רביעי | 19:15 | אולם אורן
הרצאה: מניעת טביעות בבריכות שחייה

בואו לקבל כלים מעשיים וטיפים נכונים וללמוד איך להפוך 
את הילדים שלנו לבטוחים יותר במים. בעזרת שיטה ייחודית 

שפותחה ותרגול נכון שלה ניתן למנוע את האסון הבא. 
הרצאת חובה לכל הורה! 

מרצה: נועם רוגוב – בעל 25 שנות ניסייון בתחום השחייה.

20/5 יום ראשון | חג שבועות   
המועדון פתוח בין השעות 8:00-18:00

החל מ- 10:00 | מדשאות המועדון
הפנינג שבועות חגיגי

מתקנים מתפחים רטובים ויבשים | סדנאות ברוח החג.
ובשעה 12:30 ברחבת הדק הגדול 

"נו פרובלם"
מופע קרקס קלאסי מודרני המשלב מופע לוליינות ,טרפז, 
והליכה על חבל. מופע מרגש עם המון הומור ושיתוף הקהל.

20/5 יום ראשון | מ-10:00
אימוני ספורט באווירת חג השבועות

09:00-10:00 | בריכה מקורה
התעמלות חווייתית במים עם גלית פלד

09:00-10:00 | חדר ספינינג
ספינינג חגיגי עם יוסי משיטה.

10:00-12:00 | אולם אורן
ספיישל אירובי דאנס כייפי וסוחף עם שימי הרשברג .

אי
 מ

עי
רו

אי
2/5 יום רביעי | מ-17:00 | חדר היצירה 

סדנת יצירה ברוח החג "אש מדורה" 
בהדרכת: גלית אברהמי.

3/5 יום חמישי | מ-17:30 | מדשאות המועדון
הפנינג ל"ג בעומר

הדלקת מדורת ענק, הכנת תפוחי אדמה, שיפודי מרשמלו , 
ומתקנים מתנפחים.

ובשעה 18:30 ברחבת הדק הגדול
מופע לכל המשפחה

הכל עגול
בעולם שכולו מרובע מגיע אמן הקרקס להראות לכם, איך 

לחשוב עגול ולצאת מחוץ לקופסא. 
המופע משלב להטוטים מיוחדים מעולם הג'אגלינג והקרקס.

7/5 יום שני | 12:00 | אולם אורן
הרצאה: "ניקוי רעלים"

בואו לרכוש כלים כיצד ואיך לעזור לגוף להתנקות מרעלים.
מרצה: סיגל פלד גיל  

12/5 יום שבת | החל מ-9:30 | אולם אורן
שיעורי אורח עם רועי אברהם

9:30 אירובי מדרגה |  10:30 אירובי דאנס

אירועי מאי

11*ביום זה לא יתקיימו חוגי ילדים. 10

ב-11/5 הבריכה 
החיצונית תיפתח 

לקהל הרחב



2/6 יום שבת | מ-11:00 | בריכה חיצונית
שבת אקשן 

מתקנים מתנפחים, משחקים, מוסיקה ואוירה טובה.
ובשעה 12:30 | רחבת הדק הגדול

אורי ליבני - אישמבלונים
מופע הבלונים המצחיק והמדליק של אמן הבלונים 

הבינלאומי אורי לבני. המופע מלא הפתעות ומשלב את 
אומנות הבלונים בהדגמות, קסמים ומשחקים בשיתוף הקהל 

ובשילוב יצירות בלונים מדליקות, לכל המשפחה.

9/6 יום שבת | 18:00 | במה מרכזית
מופע לכל המשפחה 

שי ורועי
כוכבי הילדים הגדולים בישראל במופע קצבי ומצחיק.

11/6 יום שני | 20:00 | אולם אורן 
חגיגת ריקודי שנות ה-80 /60 

עם יעל טויטו.

וני
י י
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16/6 יום שבת | מ-11:00 | בריכה חיצונית
שבת אקשן 

מתקנים מתנפחים, משחקים, מוסיקה ואוירה טובה.
ובשעה 12:30 | אולם אורן 

הצגה: "תירס חם" 
מי לא מכיר את אופיר? אופיר אוהב לנגן ולשיר. וביום קיץ חם 

אוהב גם תירס חם... בואו תצטרפו למסעם ושירו איתם את השיר 
"בים בם בם, תירס חם".

בשעה 18:00 | רחבת הדק הגדול
המופע של סטפן

הכוכב הצעיר, הראשון והיחיד מסוגו בארץ במופע המציג את 
תרבות אתגרי הריקוד. מופע סוחף ואנרגטי בליווי רקדנים.

האירוע חינם למנויים | כניסת אורחים במחיר מוזל של 40 ₪ 
תתאפשר החל משעתיים לפני תחילת המופע | הספורטן יפעל 

ביום המופע ברציפות עד שעה לאחר סיום המופע.

21/6 יום חמישי | 20:30 | אולם אורן
"מאחורי הקלעים של עולם הפשע בישראל"  

מרצה: גיא פלג
הכתב הפלילי של חדשות ערוץ 2.

בהרצאה יחשוף פלג סיפורים ייחודיים המבטאים את הקשר 
הייחודי שלו עם ראשי ארגוני הפשע בישראל.

ההרצאה חינם למנויים. לאורחים 30 ₪. יש לקבל / לרכוש 
כרטיסים מראש במשרדי המועדון. מספר המקומות מוגבל.

אירועי יוני

14

 המופע של
�טפ�

16/6יום שבת

בכשרון רגיל
והתמדה בלתי רגילה
אפשר להשיג כל דבר



23/6 יום שבת | 17:00 | במה מרכזית
רוי בוי

במופע בידור מרתק שלוקח את הצופים להרפתקה בג'ונגל!

30/6 יום שבת | החל מ-9:30 | אולם אורן 
שיעורי אורח עם אודי פריג'

09:30  עיצוב ומתיחות |  10:30 אירובי מדרגה

30/6 | מוצ"ש | 21:00 | במה מרכזית
אורנה בנאי וליטל שוורץ

נפגשות על במה אחת במופע משותף 
ביחד ולחוד

אורנה במופע על מרוץ אחרי היופי, הילדים ואחרי הגוף שהלך 
לאיבוד אחרי הלידה. יחד עם ליטל שוורץ שהיא הסינדרלה 

של הסטנדאפ הישראלי במופע משוחרר בעל קסם אישי 
מצחיק וחסר מעצורים.

המופע בתשלום | מנוי זהב: 15 ₪ | מנוי שנתי / קיץ: 30 ₪ | 
אורחים של מנויים: 50 ₪ | מנוי פרימיום: חינם.

ביום זה ייסגר המועדון בשעה 17:00 לטובת היערכות לאירוע.

אירועי יוני
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אירועי יולי
2/7 יום שני | 18:00 | רחבת הדק הגדול

מיקי
הבדרנית של ילדי ישראל במופע בידור מוסיקלי לכל 

המשפחה.

3/7 יום שלישי | 19:00 | רחבת הדק הגדול
מסיזומבה מטורפת

בואו להעלות את הקצב והדופק במסיבת זומבה צבעונית 
בהדרכת: לימור ואוריין.

אורחים: חינם | מנויים: 30 ₪.

4/7 יום רביעי | 18:00 | רחבת הדק הגדול
לירון רביבו במסיבת להיטים

כוכבת "סטורי של פסטיגל". הסדרה המצליחה "פלאשבק" 
וערוץ הילדים במסיבת להיטים.

5/7 יום חמישי | 23:00- 21:00 |בריכה חיצונית
רחצה לילית לילדי המועדון

בשילוב מתקנים מתנפחים אטרקציות רטובות ועוד.

לפרטים והזמנת תור: 
04-8550096

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

מוזמנים להגיע
החלקות שיער מכל הסוגים

רפי איס עיצוב שיער
18



קמיקזה
מגלשת ענק בגובה 8.5 מטר 

היישר לתוך הבריכה

עמדת ברד

מגלשת דולפי�
מגלשת מים משפת הבריכה 

היישר לתוך המים

טרקטורוני�

מתח�
בועות 
בו�


דנאות יצירה
במתח� היצירה

אתגרו�
מתקן יבשתי לפעוטות

?
מגלשת גליצ'

מגלשת רחוב ענקית
באורך 35 מטר

מתקני� יבשי� 
מתחם מתנפחים

יבשים

קי� 2018,
תנוחו

-א� תוכלו!
האטרקציות יפעלו מידי יום בחודשים יוני-אוגוסט

וכלולות במחיר כרטיס הכניסה לספורטן.
חיפה



9/7 יום שני | 18:00 | אולם רימון
מועדון הסרט הטוב

הקרנת סרט חווייתית לכל המשפחה.

12/7 יום חמישי | 18:00 | רחבת הדק הגדול
מופע לכל המשפחה: 

מני ממטרה
תופעת הצחוק של המדינה במופע קומי ממגנט, מהפנט 

ומצחיק כמו שטרם ראיתם.

12/7 יום חמישי | 20:00 | רחבת הדק הגדול
 CORE שיעור מיוחד: פילאטיס

בהדרכת: שרונה בר
לי

 יו
עי

רו
אי

6/7 יום שישי | 16:30 | רחבת הדק הגדול
 BACK IN TIME  "קבלת שבת עם "מון

מופע להיטי כל הזמנים משנות ה-70, 80, 90.

8/7 יום ראשון | 17:30 | רחבת הדק הקטן 
פעילות לקטנטנים

פעילות התפתחותית עם כל מרכיבי התנועה ע"י מסלול 
אתגרי מתנפח לשעשוע ומתקני פנאי לפיתוח קואורדינציה 

דרך הומור וצחוק.
עם המדריך: אופירצוק בטטה.

8/7 יום ראשון | 20:30 | אולם אורן
מרתון ריקודי עם למתקדמים

בהדרכת: דדה לוסקי.

אירועי יולי

תירוצים לא
שורפים קלוריות
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20/7 יום שישי | 16:30 | רחבת הדק הגדול
קבלת שבת עם צמד "דבליו" 

צמד אנרגטי המבצע קלאסיקות ולהיטים מכל הזמנים.

21/7 יום שבת | מ-11:00 | בריכה חיצונית 
שבת אקשן 

מתקנים מתנפחים, משחקים, מוסיקה ואוירה טובה.

ובשעה 12:30 באולם אורן
הצגה לילדי המועדון:
"דירה להשכיר"

בעמק יפה בין כרמים ושדות, עומד מגדל בן חמש קומות 
ומי גר במגדל? תרנגולת, קוקייה , חתולה מגונדרת, סנאי, 
ומר עכבר שארז את חפציו ונסע ואיש אינו יודע לאן. דיירי 

המגדל תקעו מסמר בדלת, וקבעו  "דירה להשכיר".

23/7 יום שני | 19:00 | רחבת הדק הגדול
שיעור אירובי חוויתי ומאתגר

עם שימי הרשברג

לי
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15/7 יום ראשון | 17:30 | רחבת הדק הקטן

פעילות לקטנטנים
פעילות התפתחותית עם כל מרכיבי התנועה ע"י מסלול 

אתגרי מתנפח לשעשוע ומתקני פנאי לפיתוח קואורדינציה 
דרך הומור וצחוק.

עם המדריך: אופירצוק בטטה.

16/7 יום שני | 18:00 | אולם רימון
מועדון הסרט הטוב

הקרנת סרט חווייתית לכל המשפחה.

17/7 יום שלישי | 18:00 | רחבת הדק הגדול
מופע לכל המשפחה:

"מטוסי על"  
מופע בלווי 3 הדמויות האהובות והראשיות עם הבובות 

המקוריות. המופע מלווה במחרוזות שירים ידועות מהמופע 
שיטיס אתכם באוויר. 

19/7 יום חמישי | 21:00-23:00 | בריכה חיצונית
רחצה לילית לילדי המועדון

בשילוב מתקנים מתנפחים, אטרקציות רטובות ועוד.

אירועי יולי

תילחם בשביל
החלום שלך
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צי 23/7 יום שני | 18:00 | אולם רימון

מועדון הסרט הטוב
הקרנת סרט חווייתית לכל המשפחה.

24/7 יום שלישי | 18:00 | רחבת הדק הגדול
מופע לכל המשפחה: 

"קופיקו"
הקוף הלאומי חוגג 65 שנה ולרגל החגיגות יוצא במופע חדש 

ומרענן המשלב רקדניות, תלבושות מרהיבות והמון המון 
צחוק. 

26/7 יום חמישי | 21:00-23:00 | בריכה חיצונית
רחצה לילית לילדי המועדון

בשילוב מתקנים מתנפחים, אטרקציות רטובות ועוד.

28/7 יום שבת | מ-10:00
שבת אקשן 

מתקנים מתנפחים, משחקים, מוסיקה ואוירה טובה.
ובשעה 12:30 | אולם אורן | הצגה לילדים

"איה פלוטו"
עלילותיו של כלבלב מקיבוץ מגידו, המחפש הרפתקאות, 
בורח מבית בעליו, נודד בין אתרים שונים ונפגש עם חיות 

שונות עד שנמצא בחמת גדר.

28/7 מוצ"ש | בשעה 21:00 | במה מרכזית 
חגיגת ט"ו באב

קובי אפללו
אפללו וההרכב המלווה אותו כובשים את הבמה עם שירים 

נוגעי לב מתוך רפרטואר מפואר בהפקה מושקעת ההופכת 
את המופע לחוויה מרגשת ובלתי נשכחת.

המופע בתשלום | מנוי זהב: 15 ₪ | מנוי שנתי / קיץ: 30 ₪ | 
אורחים של מנויים: 50 ₪ | מנוי פרימיום: חינם.

ביום זה ייסגר המועדון בשעה 17:00 לטובת היערכות לאירוע. 

אירועי יולי
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29/7 יום ראשון | 18:00 | רחבת הדק הגדול
המופע של אלון השלגלון 

מופע חדש, מושקע ואיכותי בו אלון מארח את כל החברים 
שלו: איש חלל, בובת סמרטוטים, מר צייר, פיצה מדברת ועוד.

מופע חינוכי ומצחיק עד דמעות שכולו קומדיה של טעויות, 
מלא הומור, חידודי לשון, קסם והמון הפתעות.

30/7 יום שני | 18:00 | אולם רימון
מועדון הסרט הטוב

הקרנת סרט חווייתית לכל המשפחה.

31/7 יום שלישי | מהשעה 19:00 | אולם אורן
השקת תוכנית לס מילס באווירה חגיגית ומיוחדת

19:00 בודי באלנס - עם שרונה בר וסיגל פלד ניל.
20:00 בודי פאמפ - עם שרונה בר ועינת טאו.

אורחי מנויים מוזמנים להשתתף בשיעורים ללא עלות 
בהרשמה מראש במשרד.

ההרשמה תפתח ב 15/7 במשרדי המועדון.
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5/8 יום ראשון | 17:30 | רחבת הדק הקטן
פעילות לקטנטנים 

פעילות התפתחותית עם כל מרכיבי התנועה ע"י מסלול 
אתגרי מתנפח לשעשוע ומתקני פנאי לפיתוח קואורדינציה 

דרך הומור וצחוק.
עם המדריך: אופירצוק בטטה.

6/8 יום שני | 18:00 | אולם רימון
מועדון הסרט הטוב

הקרנת סרט חווייתית לכל המשפחה.

8/8 יום רביעי | 18:00 | חדר ספינינג
חגיגת ספינינג קייצית 

בהדרכת: יוסי משיטה
ההרשמה לשיעור באפליקציה. 

9/8 יום חמישי | מ-20:00 | מדשאות המועדון 
לילה לבן

לילדי המועדון ומשפחותיהם 
משפחות המועדון מוזמנות לקמפינג אמיתי עד הבוקר.

בתוכנית: הקמת אוהלים, מגוון הפעלות לילדים, מתחם 
מתנפחים.

ומופע של אמיר הורביץ מהצחוקיה
במופע סטנד אפ מגוון וצבעוני הגדוש בחיקויים, פנטומימה, 

מוזיקה ואפקטים קוליים.

אירועי אוגוסט
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1/8 יום רביעי | 18:00 | רחבת הדק הגדול
קוגומלו – המאסטר של הילדים

מאסטר הקפוארה של ישראל והלהיט החדש בעולם הילדים, 
מקבל משימה מהמאסטר שלו מברזיל להעלות מופע שכמוהו 
טרם נראה... התוצאה הינה מופע סוחף ומצחיק עד דמעות על 

כוח הקפוארה ובקצב ברזילאי סוחף.

2/8 יום חמישי | 21:00-23:00 | בריכה חיצונית
רחצה לילית לילדי המועדון

מתקנים מתנפחים, אטרקציות רטובות ועוד...

3/8 יום שישי | 16:30 | רחבת הדק הגדול
קבלת שבת עם הצמד "שוס"

צמד מוסיקלי בינלאומי המבצע קלאסיקות פופ, לטיני, 
רוקנרול וג'אז. 

4/8 יום שבת | מ-11:00 | בריכה חיצונית
שבת אקשן 

מתקנים מתנפחים, משחקים, מוסיקה ואוירה טובה.
ובשעה 12:30 | אולם אורן | הצגה לילדים

"העץ הנדיב"
הסיפור נסוב סביב מערכת היחסים ארוכת השנים וסיפור 

אהבתו הגדולה של עץ כלפי ילד ונכונותו להעניק ללא תנאי.
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11/8 יום שבת | מ-11:00 | בריכה חיצונית
שבת אקשן 

מתקנים מתנפחים, משחקים, מוסיקה ואוירה טובה.

ובשעה 12:30 | אולם אורן | הצגה לילדים
"שמוליק קיפוד"

גדי שלא חש בטוב, שוכב במיטתו עצוב ובודד. ולפתע רואה 
כדור עם קוצים וראש קטן מציץ מלפנים. זהו שמוליקיפוד. 

אך מה יקרה כששמוליק הקיפוד ירצה לחזור הביתה?

12/8 יום ראשון | 17:30 | רחבת הדק הקטן
פעילות לקטנטנים 

פעילות התפתחות עם כל מרכיבי התנועה ע"י מסלול אתגרי 
מתנפח לשעשוע ומתקני פנאי לפיתוח קואורדינציה.

עם המדריך: אופירצוק בטטה.

13/8 יום שני | 18:00 | אולם רימון
מועדון הסרט הטוב

הקרנת סרט חווייתית לכל המשפחה.

14/8 יום שלישי | 18:00 | רחבת הדק הגדול
מופע לכל המשפחה 

"פיקו" חבר מכוכב אחר 
במופע מוסיקלי מצחיק ומטורף עם בדיחות ושירים לכל 

המשפחה.

צחוק משכך כאבים

אירועי אוגוסט
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18/8 יום שבת | מ-11:00 | בריכה חיצונית
שבת אקשן 

מתקנים מתנפחים, משקים, מוסיקה ואוירה טובה.

ובשעה 12:30 | אולם אורן | הצגה לילדים
"מעשה בחמישה בלונים"

אימא של רותי הביאה מתנה שמחה וששון, לכל ילד בלון: 
לרותי בלון כחול, לרון בלון צהוב, לסיגלית בלון סגול ולאורי 

בלון ירוק ולאלון בלון אדום. כל הילדים יצאו לטייל... 
בואו לגלות מה יקרה לבלונים בהמשך הדרך?

19/8 יום ראשון | 17:30 | רחבת הדק הקטן
פעילות לקטנטנים 

פעילות התפתחותית עם כל מרכיבי התנועה ע"י מסלול 
אתגרי מתנפח לשעשוע ומתקני פנאי לפיתוח קואורדינציה 

דרך הומור וצחוק.
עם המדריך: אופירצוק בטטה.

20/8 יום שני | 18:00 | אולם רימון
מועדון הסרט הטוב

הקרנת סרט חווייתית לכל המשפחה.

22/8 יום רביעי | 20:00 | רחבת הדק הגדול 
"יוגה צחוק" 

בהדרכת: סיגל פלד

סט
גו

או
עי 

רו
אי

15/8 יום רביעי | 20:00 | רחבת הדק הגדול
שיעור "ניה" עם אנג'ליקה

ניה ממזגת 9 שיטות תנועה לאימון מהנה תוך הקשבה לגוף 
וההנאה שבתנועה.

16/8 יום חמישי | מ-20:00 | בריכה חיצונית
רחצה לילית לילדי המועדון

מתקנים מתנפחים, אטרקציות רטובות ועוד.

17/8 יום שישי | 16:30 | רחבת הדק הגדול
קבלת שבת עם הצמד "פילפל"

שיסחוף אתכם במוזיקה ישראלית וים תיכונית, מקלאסיקות 
ידועות ואהובות ועד ללהיטים המוכרים והמושמעים ביותר.

אירועי אוגוסט
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בספורטן הוד השרון

25/8 יום שבת | מ-11:00 | בריכה חיצונית
שבת אקשן 

מתקנים מתנפחים, משחקים, מוסיקה ואוירה טובה.

 

שעה 12:30 | אולם אורן | הצגה לילדים
"הבית של יעל"

זהו סיפור על ילדה שרוצה מאוד בית משלה. בחדר הכביסה 
היא מוצאת סל גדול וצבעוני, נכנסת אליו אך הסל צר 

מדי. האם הארגז יהפוך לביתה החדש? כל זאת ועוד נגלה 
בסיפור.

25/8 מוצ"ש | 21:00 | בספורטן הוד השרון
שלום חנוך מופע רוק

קונצרט הרוק של שלום חנוך כולל את מיטב שיריו משנות 
הקריירה הארוכה והענפה שלו, קלאסיקות כמו "מחכים 

למשיח", "הדרכים הידועות", "אלימות", "ככה וככה", 
"אהבת נעורי","נגד הרוח", ו"סוף עונת התפוזים" זוכות 

לביצועים ייחודים ומחודשים על הבמה הבוערת, באנרגיות 
המשתוללות של חנוך כפרפורמר וכמבצע.

המופע בתשלום | מנוי זהב: 25 ₪ | מנוי שנתי / קיץ: 50 ₪ | 
אורחים של מנויים: 80 ₪ | מנוי פרימיום: חינם | הסעה תצא 

מספורטן חיפה ללא תשלום בשעה 18:30 | יש להירשם 
מראש | הסעה תצא בכפוף למינימום נרשמים.

26/8 יום ראשון | 17:30 | רחבת הדק הקטן 
פעילות לקטנטנים 

פעילות התפתחותית עם כל מרכיבי התנועה ע"י מסלול 
אתגרי מתנפח לשעשוע ומתקני פנאי לפיתוח קואורדינציה 

דרך הומור וצחוק.
עם המדריך: אופירצוק בטטה.

27/8 יום שני | 18:00 | אולם רימון
מועדון הסרט הטוב

הקרנת סרט חווייתית לכל המשפחה.

אירועי אוגוסט
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אירועי אוגוסט
28/8 יום שלישי | מ–15:00 | מדשאות המועדון 

הפנינג חוגים וסיום הקיץ
סדנאות מהנות לכל המשפחה, מתנפחים ועוד הפתעות.
בואו להכיר את המדריכים ואת תכניית החוגים העשירה 

שהכנו עבורכם. 

17:30| רחבת הדק הגדול
מופע "קרקס אקרו סטארט"

קבוצת אומני קרקס ואקרובטיקה מחו"ל  במופע מלהיב 
ועוצר נשימה.

29/8 יום רביעי | 19:15 | רחבת הדק הקטן
מופע ריקודי בטן צבעוני ואותנטי

עם בנות החוג לריקודי בטן.
בהדרכת: יוליה  

ליצירת קשר ניתן לפנות למנהל האירועים: 052-6996310

אירועי� חוגגי�

רק ב�פורט� חיפה

ימי גיבוש
בר/בתוכייף

מצווה

ימי
מסיבתהולדת

סוף שנה

מסיבות
כיתה / גן

אירועים
חברתיים

מסיבות
ריקודים שעת אימון היא רק 4% 

מהיום שלך
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קי� 2018, תנוחו - א� תוכלו!

!�הכי משתל� – מנוי ב�פורט

בקי� 2018 מנויי ה�פורט� מקבלי� יותר:
ויולי עד השעה 13:00 תתאפשר  יוני  – בחודשי�  – עדיפות למנויי�  ימי שבת 

כני�ה ל�פורט� למנויי� ולאורחיה� בלבד.
 – ולאורחיה� בלבד  מופעי� של האומני� הגדולי� במחירי� �מליי� למנויי� 

אורנה בנאי וליטל שוור�, קובי אפללו ושלו� חנו� (בה�עה).
כני�ה חופשית לחדר הכושר, לחוגי� ולהרצאות – למנויי� בלבד.

בקי� 2018 בוחרי� לבלות ע� המשפחה קרוב לבית בחווית הנופש וה�פורט 
המושקעת ביותר בישראל. וא� עושי� חשבו� נכו� מביני� שזו לא רק בחירה 

באיכות חיי� אלא החלטה כלכלית נבונה!

בשני� האחרונות עולה תוחלת החיי� וג� איכות החיי�, בי� היתר, הודות לכ� 
שאנשי� שומרי� על אורח חיי� בריא ועושי� פעילות גופנית.

רשת ה�פורט� מובילה את קטגוריית הפרימיו� בתחו� ה�פורט, הנופש והפנאי 
ומציעה חבילה עשירה ואיכותית הכוללת פעילויות מגוונות ע� מיטב המדריכי� 

במתקני �פורט איכותיי� (בריכות, �אונות, ג'קוזי, חדר כושר, אולמות �טודיו,
מרחבי דשא ומגרשי �פורט). הפעילות מתקיימת 7 ימי� בשבוע, ג� בימי ראשו� 

בבוקר!
 SUMMER FUN-בתקופת הקי� בולט הבידול של ה�פורט� ביח� לאחרי� בתכנית ה

הייחודית שבה מארח ה�פורט� את מיטב אומני הילדי� והמבוגרי� ומופעלות
מדי יו� אטרקציות יבשות ורטובות להנאת הילדי� והוריה�.


