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מופעי קי� למבוגרי�

אורנה בנאי וליטל שוור� 

 שלו� חנו מופע רוקריקי גל
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מבלי� יקרי�,
במהל� השנה כולה ה�פורט� הוא קריית �פורט משובחת שכוללת חדר כושר 

מאובזר, בריכה מחוממת לשחייני� ומגוו� עשיר ואיכותי של חוגי� לילדי� ומבוגרי� 
במיקוד של שמירה על כושר ואורח חיי� בריא.

בקי� הפוקו� עובר לחוויה של נופש ובילוי משפחתי איכותי. זה הזמ� שלכ� ליהנות 
מהמדשאות הירוקות והמי� הצלולי� בבריכות וממגוו� הפעילויות, הכל כל כ� קרוב 

אליכ� הביתה.

מדי שנה אנחנו מתכנני� עבורכ� חווית קי� מושקעת ואיכותית שלא תוכלו למצוא 
בשו� מקו� אחר! הבילוי ב�פורט�, קרוב לבית, הוא נוח וג� חו�� לכ� כ��. א� 

תעשו חשבו� על כמה היה עולה לכ� לקחת את הילדי� להצגות, פארקי מי�, מתחמי 
מתנפחי� וכד' תבינו שמדובר כא� במוצר משתל� ביותר שנות� מענה לכל הגילאי� 

ולכל בני המשפחה. וודאי א� תשוו זאת לחופשה במלו� שמציע בריכה ופעילויות 
ברמה דומה – הרי שבמחיר של 2 לילות במלו� את� נהני� כל הקי� ב�פורט�. 

בשנה קודמת חידשנו לכ� במגוו� אטרקציות שכללו מגלשת קמיקזה בגובה 8 מטר 
ועוד מגוו� מתנפחי�, הפעלות ופעילויות שפעלו מדי יו�. פינקנו ג� בכו� ברד חינ�...

השנה אנו מחדשי� לכ� בכ� שה�פורט� יהיה פתוח לרווחתכ� ג� בימי ראשו� בבוקר.
לפעילות האטרקציות מתוו�פת פעילות המופעי� והאירועי� ע� האומני� המובילי� 

בישראל, מרבית� כלולי� במחיר המנוי. השנה הפחתנו את עלויות המופעי� 
שבתשלו� בכדי לעודד אתכ� לבוא לכמה שיותר מופעי� שמתקיימי� באווירה 

ייחודית.

בקי� 2018 מוצעי� לכ� שפע פעילויות מהנות ומרגשות, כפי שמפורט בחוברת זו, 
במתח� רחב ידיי� ומטופח, אז... תנוחו – א� תוכלו!  

מצפי� לראות אתכ� במדשאות, בבריכות, במופעי� וג� על ההליכו� בחדר הכושר...

מנויי�/ות יקרי�/ות,
בתחילת עונת הקי�, אנו נרגשי�, כמו בכל שנה, להציג בפניכ� את תכניית הקי� 

המגוונת והייחודית שלנו. השנה אנו מבטיחי� לכ� כי היא אטרקטיבית במיוחד!
ה�פורט� הוא כבר מזמ� לא עוד קאנטרי אלא חבילת פרמיו� בעלת תוכ� חדשני של 

איכות חיי�.       
ג� השנה, דאגנו להביא עבורכ� את מיטב הפעילויות והאומני� המבוקשי�. נערכנו 

תו� שימת לב לכל פרט ופרט ע� דגש על שירות מעולה, צוות מקצועי וחדשנות 
�פורטיבית. 

תכני האומני� נבחרו בקפידה רבה במטרה להנעי� לכולנו את חודשי הקי� החמי�: 
הקהל הבוגר יהנה ממופעי קי� של מיטב האומני�: דקלה תארח את פבלו רוזנברג, קר� 
פל� תארח את הראל �קעת, שלו� חנו�, שמעו� בו�קילה יארח את מירי מ�יקה, ריקי 

גל והמופע של יונה אליא� וששי קשת. 
לילדי� ולנוער דאגנו להביא את המופע של �טטיק וב� אל, �טפ�, מיקי, מגוו� קרק�י� 

ועוד רבי� אחרי�.
לראשונה נקיי� השנה לילה לב� בו הילדי� וההורי� יהנו מקמפינג משפחות אמיתי 

וחוויתי הכולל פעילויות אל תו� הלילה .
בנו�� לכל אלו, יפעלו ג� השנה האטרקציות הייחודיות: מגלשת קמיקזה, מגלשת 

 happy hour ,דנאות יצירה� �, מגרש כדורגל רטוב, מתח�מרהיבי �גליצ', מתקני מי
לברד ועוד.

כל אלו יעמדו לרשות המנויי� שלנו במהל� כל ימי הקי�! כל ההשקעה העצומה הזו 
נעשתה עבורכ� ולמענכ� בכדי ליצור עבורכ� "בית לחופשה ולחופש הגדול" כאשר 

כל המשפחה נהנית תחת קורת גג אחת.
אנו מודי� לכ� מראש על שמירת תקינות וצביו� המתקני� החדשי� ונבקשכ� לשמור 

על נהלי הבטיחות שלנו ולהישמע להוראות המצילי� והצוות בכדי שנעבור יחד קי� 
נפלא ובטוח!

לכל פניה, הערה, בקשה, דלתנו תמיד פתוחה עבורכ�  אנו רואי� בכ� שותפי� לדר� 
וחשוב לנו לאפשר שיח קשוב, הוג� ומעורב כחזו� המקו�.

שיהיה לכולנו קי� מהנה, אטרקטיבי ותו��!   

בברכת קי� בטוח ומרגש,
קובי מימו�

שלכ�,מנכ"ל ברט� ורשת �פורט�
דורו� איינהור�

מנהל �פורט� הוד השרו�

דברי�
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יחיד
יחיד+1
יחיד+2
יחיד+3
יחיד+4

זוג
זוג+1
זוג+2
זוג+3
זוג+4

נוער/חייל/�טודנט
גימלאי

זוג גימלאי�
נ�פח

מנוי לילה

2,100
3,200
4,000
4,520
5,000
3,600
4,400
5,100
5,600
6,000
1,900
2,000
3,550
1,500
1,700

מנוי קי� 2018 
מנוי 4 חודשי�

עד שנתיי�
2-10

מעל גיל 10
מחיר לנכה
מחיר לחייל

חינ�
60
75
60
50

חינ�
70
85
60
50

יו� חול שישי-שבתגיל 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

350

525

700

50%

25%

הנחה ביח� מחיר ב₪
לכרטי�יה רגילה

מחירו
 כרטי�יות למנויי�

מפר מנויי הקי� מוגבל | החברה רשאית
להפיק מכירת מנויי� אלו בהתא�

הכניה בכרטייה הינה בליווי המנוי בלבד.לשיקול דעתה. *

בחודשי� יוני-יולי הכניה בימי שבת בכרטיי�*
חד פעמיי� תתאפשר החל משעה 13:00.

*

מחירוני� �פורט� הוד השרו�
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יו� שישי/שבתימי� ב', ה'ימי� א', ג', ד'יו� שישיימי� ב', ה'ימי� א', ג', ד'ש� האטרקציה/פעילות
קמיקזה

מגלשת גליצ'
מתנפחי� יבשי�

גשר וייפ אאוט
פלציב

כדורגל מי�
פינת יצירה/�דנא (לובי המועדו�)

בועות �בו�
עמדת חלוקת ברד לילדי�

מו�יקת רקע

* עשויי� לחול שינויי� בשעות הפעילות | חלק מהאטרקציות יופעלו ג� במהל  חודש מאי | בי� השעות 14:00-16:00 לא תושמע מו�יקת רקע.

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

-
-

16:00-19:00
-

יו� ג׳ 16:30-19:00  

16:00-18:00
18:00

11:00-19:00

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

-
-
-
-
-

11:00-19:00

14:00-18:00
14:00-18:00
14:00-18:00
13:00-16:00
16:00-18:00
14:00-18:00

-
16:00-18:00

18:00
11:00-19:00

15:00-21:00
15:00-20:00
16:00-20:00
15:00-18:00
18:00-20:00
16:00-20:00
17:00-19:00
16:00-20:00

18:00
11:00-21:00

11:00-18:00
11:00-17:00

11:00-14:00+15:00-18:00

14:00-18:00
11:00-14:00
14:00-18:00
15:00-18:00
11:00-14:00

18:00
11:00-21:00

11:00-18:00
11:00-17:00
11:00-18:00
11:00-15:00
15:00-18:00
12:00-16:00
12:00-16:00
12:00-16:00
12:00 ,16:00
11:00-18:00

יו� שבת
11:00-18:00
11:00-18:00
11:00-18:00
11:00-14:00
14:00-18:00
12:00-16:00
13:00-16:00
11:00-16:00
11:00 ,16:00
11:00-19:00

  

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

יולי-אוגו�טיוני

כני�ה למועדו�
הכני�ה לשטח ה�פורט� תתאפשר באמצעות 

צ'יפ אישי, כרטי�ייה או כרטי� כני�ה חד פעמי.

אירועי� פרטיי� ב�פורט�
מנויי ה�פורט� יכולי� לקיי� אירועי� פרטיי�

(בר/בת מצוה, מ�יבות שכבה, גני ילדי� ועוד) 
ב�פורט� במחירי� מוזלי�. פרטי� נו�פי� נית� 

danielas@bartan.co.il לקבל אצל דניאלה

מופעי איכות ב�פורט�
מופעי� איכותיי� למבוגרי� או לכל המשפחה. 

הכני�ה למופעי� מחייבת רכישת כרטי� מראש, 
במחיר �מלי או אי�ו� כרטי�י� חינ� מראש, 

למע� ה�דר וביטחו� המנויי�.

כרטי�יות
נמכרות למנויי� בלבד לטובת אורחיה�. הכני�ה 

בכרטי�ייה תתאפשר בליווי המנוי בלבד. 

כובעי י�
בבריכה המקורה תתאפשר הרחצה בכובע י� בלבד. 

בבריכות החיצוניות הרחצה בכובעי י� או בשיער א�ו� 
וכובע. יש להישמע להוראות המצילי�. 

בריכת פעוטות
כני�ת ילדי� עד גיל 3 מחייבת לבישת חיתול י� + בגד י� 

ובליווי מבוגר בלבד. 

חניית המועדו�
אנא הקפידו להחנות במקומות המ�ומני�. רכב שיחנה 

במקו� א�ור ייגרר על חשבונו. קיימי� חניוני� נו�פי� 
ה�מוכי� למועדו�.

הכנ�ת אוכל ושתיה לשטח ה�פורט�
בהתא� להנחיות משרד הבריאות ולמע� שמירה על 

רווחת המנויי� חל אי�ור להכני� למועדו� �ירי מאכל,  
שתיה חריפה, נרגילות ומוצרי עישו� ובקבוקי זכוכית. 

חוק עישו� 
כידוע לכ�, על פי החוק חל אי�ור לעש� בכל רחבי 

מועדו� ה�פורט.

שמירה על הניקיו�
בתקופת הקי� נפעל בצוותי� מתוגברי� על מנת לשמור 

עבורכ� על �ביבת נופש ו�פורט נקייה ומטופחת. נודה 
לכ� א� ת�ייעו לנו בשמירה על הניקיו�.

שעות פעילות האטרקציות

מופעי קי
 בתשלו� �מלי למנויי�

המועדו� וחדר הכושר

משרדי המועדו�

ראשו�-חמישי
שישי
שבת

ראשו�-חמישי
שישי
שבת

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

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

הבריכה החיצונית

ראשו�
שני-חמישי

שישי
שבת

ראשו�
שני-חמישי

שישי
שבת

מאי-יוני

יולי-אוגו�ט

09:00-19:00
05:30-19:00
05:30-19:00
07:00-19:00

09:00-21:30
05:30-21:30
05:30-19:00
07:00-19:00

ראשו�
שני-חמישי

שישי
שבת

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

הבריכה הפנימית ו�אונות 

שעות פעילות המועדו� לחודשי� יוני-אוגו�ט 2018 שעות פעילות המועדו� לחודשי� יוני-אוגו�ט 2018מידע כללי למנויי� שעות פעילות המועדו�מידע כללי למנויי�מידע כללי למנויי�

ב�פורט� פתח תקוה
ב�פורט� פתח תקוה
ב�פורט� הוד השרו�
ב�פורט� הוד השרו�
ב�פורט� פתח תקוה
ב�פורט� פתח תקוה
ב�פורט� הוד השרו�
ב�פורט� הוד השרו�

לגילאי 18 +

המועדו� יי�גר בשעה 17:00
המועדו� יי�גר בשעה 17:00

המועדו� יי�גר בשעה 17:00
המועדו� יי�גר בשעה 17:00

12/5
9/6

23/6
30/6

7/7
28/7
4/8

25/8

אורנה בנאי וליטל שוור�
קר� פל� מארחת את הראל �קעת

ריקי גל
�טטיק וב� אל תבורי

דיקלה מארחת את פבלו רוזנברג
יונה אליא� וששי קשת

שמעו� בו�קילה מארח את מירי מ�יקה
שלו� חנו�

₪ 20
₪ 20
₪ 20
₪ 15
₪ 20
₪ 20
₪ 20
₪ 25

₪ 40
₪ 40
₪ 40
₪ 30
₪ 40
₪ 40
₪ 40
₪ 50

₪ 70
₪ 70
₪ 70
₪ 40
₪ 70
₪ 70
₪ 70
₪ 80

מנויש� המופע
שנתי/קי�

מנוי
זהב אורחתארי�

הערותמקו� המופעשל מנוי

*הבריכה החיצונית תיפתח החל מ-2/5/18
  ערב ל"ג בעומר.
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שעת אימו� היא רק 4% 
מהיו� של�





אירועי מאי
אי

 מ
עי

רו
אי

1/5 יו� שלישי | 16:30 | לובי המועדו�
�דנת יצירה לחג ל"ג בעומר

ע� איילת גת

2/5 יו� רביעי | מ-17:00 | מגרש כדורע	
מדורת ל"ג בעומר לילדי המועדו�

בתוכנית: מתקני� מתנפחי�, תפוחי אדמה ומרשמלו.
ובשעה 18:00 מופע לכל המשפחה:

נתי הגעתי הופעתי
כוכבת הילדי� האהובה, במופע קצבי, מצחיק ומרתק.

האירוע חינ� למנויי� | אורחי� של מנויי� במחיר מיוחד של
30 ₪ |  ביו� זה לא יתקיימו חוגי הילדי�.

4/5 יו� שישי | 16:00 | רחבה עגולה
�פינינג קייצי 

ליאור 16:00-17:00, קר� 17:15-18:15
הרשמה באפליקציה

6/5 יו� ראשו� | 21:00 | אול� תפוח
הרצאה: "עמוק באדמה"

הרצאה החושפת את הנעשה מאחורי עדשת המצלמה 
ביישובי עוט� עזה ומגלה את כל מה שהתקשורת מ�תירה 

מעיני הצופי� שאינ� מכירי� את המציאות באזור.
מרצה: אלמוג בוקר - כתב ערו� 10, משמש ככתב חדשות 

בעוט� עזה מזה כעשור.

מנויי� חינ�. אורחי� של מנוי� 30 ₪. יש לא
ו� כרטי
י� מהמשרד. 
שיעור פילאטי
 ע� דנה יתקיי� באול� תפוז.

12/5 יו� שבת | 12:00 | אול� אפר�ק
הצגת שבת: "הע� הנדיב"

�יפור אהבתו הגדולה של ע� כלפי ילד ונכונותו להעניק 
מעצמו ללא תנאי.

12/5 מוצ"ש | 21:00 | �פורט� פתח תקוה
אורנה בנאי וליטל שוור�

נפגשות על במה אחת במופע משות� ביחד ולחוד
אורנה במופע על מרו� אחרי היופי, הילדי� ואחרי הגו� שהל� 
לאיבוד אחרי הלידה. יחד ע� ליטל שוור� שהיא ה�ינדרלה של 

ה�טנדאפ הישראלי במופע משוחרר בעל ק�� אישי מצחיק 
וח�ר מעצורי�.

לגילאי 18 + | המופע בתשלו� | 20 ₪ מנוי זהב | 40 ₪ מנוי 
שנתי /קי� | 70 ₪ אורח של מנוי. | מנוי פרימיו� חינ�.

15/5 יו� שלישי | 18:30 | לובי המועדו�
�דנת יצירה לחג שבועות

 ע� איילת גת

16/5 יו� רביעי | 10:30 | אול� תפוח
זומבה גולד מא�טר קלא� ע� מריו וטל

באווירת שבועות

19/5 יו� שבת | ערב חג שבועות
המועדו� פתוח בי� השעות 07:00-16:00

שיעורי �טודיו ברוח החג ע� עופר ודנה 
08:00 יוגה ע� עופר

09:30  פיוז� פלואו ע� דנה- חוויה של גו� ונפש.
10:30  אימו� פונקציונאלי ע� דנה - שיעור חיזוק דינמי.

20/5 יו� ראשו� | חג שבועות 
המועדו� פתוח בי� השעות 07:00-19:00

שיעורי �טודיו ברוח החג ע� אודי
09:00  עיצוב וחיטוב | 10:00 אירובי מדרגה

החל מהשעה 16:00 ברחבי המועדו�
הפנינג שבועות חגיגי

בתוכנית: מגוו� �דנאות ברוח החג, מתקני� מתנפחי�
ובשעה 18:00 מופע לכל המשפחה:

קופיקו
מופע חדש ומרענ� המשלב מו�יקה, רקדניות, תלבושות 

מרהיבות והמו� צחוק.

13האירוע חינ� למנויי� | אורחי� של מנויי� במחיר מיוחד של 30 ₪. 12

ב-2/5 הבריכה 
החיצונית תיפתח 

לקהל הרחב



22/5 יו� שלישי | 20:00 | במה מרכזית
מ�יבת זומבה לוהטת ע� מריו ושרו�

מנויי� חינ� |  אורחי� 30 ₪. 

26/5 יו� שבת | 12:00 | אול� אפר�ק
הצגת שבת: איה פלוטו

עלילותיו של כלבלב מקיבו� מגידו, המחפש הרפתקאות,בורח 
מבית בעליו, נודד בי� אתרי� שוני� ונפגש ע� חיות שונות עד 

שנמצא בחמת גדר.

21:00 | מדשאות המועדו� | על מ�� ענק 
גמר ליגת האלופות

הקרנה על מ�� ענק, בירות ושלל פינוקי�.

אורחי� של מנויי� ללא תשלו� בהרשמה מראש במשרד.

29/5 יו� שלישי | 18:30 | במה מרכזית
מופע לכל המשפחה: מטו�י על

כוכבי ה�דרה המצליחה מערו� הופ! במופע חובק עול�.

30/5 יו� רביעי | 20:00 | אול� תפוז
הרצאה: מניעת טביעות בבריכות שחייה

בואו לקבל כלי� מעשיי� וטיפי� נכוני� וללמוד אי� להפו� 
את הילדי� שלנו לבטוחי� יותר במי� בעזרת שיטה ייחודית 

שפותחה ותרגול נכו� שלה נית� למנוע את הא�ו� הבא. 
הרצאת חובה לכל הורה! 

מרצה: נוע� רוגוב – בעל 25 שנות ני�ייו� בתחו� השחייה. 
ההרצאה חינ� למנויי�. אורחי� של מנויי� ללא תשלו� 

בהרשמה מראש במשרד המועדו�.

אורנה בנאיאירועי מאי
וליטל שוור� 

במופע משות�

מוצ�ש
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2/6 יו� שבת | 18:00 | במה מרכזית
שי ורועי - כוכבי הילדי� הגדולי� בישראל 

במופע קצבי ומצחיק

5/6 יו� שלישי | 16:30 | דק קפיטריה
�דנת יצירה לילדי� בנושא החופש הגדול

ע� איילת גת

8/6 יו� שישי | 17:00 | דק קפיטריה
שישי ג'אז

אחה"צ של מו�יקת ג'אז ובירה קרה.
עשרה נגני�, תלמידי מגמת הג'אז בבי"� לאומנויות ע"ש תלמה 

ילי� מנגני�, יוצרי� ומעבדי� מו�יקה במגוו� �גנונות הג'אז.

מנויי� חינ� | אורחי� 40 ₪ (כני
ה החל מ-15:30).

9/6 יו� שבת | 12:00 | אול� אפר�ק
הצגת שבת: "תיר� ח�"

הצטרפו למ�ע� של אופיר וחבריו ביו� קי� ח�, ושירו אית� את 
השיר "בי�, ב�, ב�, תיר� ח�!"

אירועי יוני

קר� פל�
מארחת את

הראל �קעת

מוצ�ש
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9/6 מוצ"ש | 21:00 | �פורט� פתח תקוה 
קר� פל� מארחת את הראל �קעת

קר� פל� זמרת יוצרת ומלחינה מהשורה הראשונה במופע 
אנרגטי, �וח� ומרגש המשלב את מיטב שיריה המוכרי� לאור� 
השני�: "לש�", "רצה הביתה", "מבול", "א� אלה החיי�", "איתי" 
ועוד. במופע מארחת פל� את הראל �קעת מהזמרי� האהובי� 

והמצליחי� בישראל שישיר את להיטיו האהובי� והמוכרי�.

המופע בתשלו�. מנוי זהב: 20 ₪ | מנוי שנתי / קי�: 40 ₪ | 
אורחי� של מנויי�: 70 ₪ | מנויי פרימיו�: חינ�. 

10/6 יו� ראשו� | 20:30 | אול� תפוח
טוורקינג ע� מאי מור

שיעור ריקוד תנועות אג�, מלא אנרגיה וקצב.

הרשמה במשרד המועדו� | מ
פר המשתתפי� מוגבל  | שיעור 
עיצוב יתקיי� באול� אפר
ק.

12/6 יו� שלישי | 16:30 | דק קפיטריה
�דנת יצירה לילדי� בנושא משפחה

ע� איילת גת.

14/6 יו� חמישי | 20:30 | אול� תפוז
�דנת "מודעות תנועה וצבע"

בנושא דר� המנדלה וחיבור למהות  ע� איילת גת.
הרשמה במשרד | מנויי� חינ� | אורחי� 30 ₪.

16/6 יו� שבת | 7:00-10:00
טריאתלו� הילדי� ה-10 הגדול באר�

לזכרו של �ג� שלמה אילני ז"ל.
טריאתלו� הילדי� בהשתתפות כ-600 ילדי� וביניה� ג� קבוצת 

ה�פורט� בהדרכתו של מיקי אילני.
הקהל מוזמ� לצפות ולעודד את המשתתפי�.

הבריכות יפתחו לשימוש המנויי� החל משעה 10:00

16/6 יו� שבת | 11:00 | בריכה חיצונית
�פורט� פא�

צוות ה�פורט� בהפעלות בוקר מהנות.

17/6 יו� ראשו� | 18:30 | במה מרכזית 
מופע �יו� חוגי תנועה ומחול

ילדי ה�פורט� המשתתפי� בחוגי התעמלות ומחול ייקחו חלק 
במופע �יו� חוגי הילדי�. המשפחות מוזמנות.

אירועי יוני

ריקי גל
במופע רוק

מוצ�ש
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19/6 יו� שלישי | 16:30 | דק קפיטריה
�דנת יצירה בנושא "חג האהבה"

ע� איילת גת

20/6 יו� רביעי | 19:00 | אול� תפוח
מ�יבת אירובי דאנ� לוהטת ע� �נדי וניצ�

אורחי� 30 ₪

23/6 | יו� שבת | 12:00 | אול� אפר�ק
הצגת שבת: "שמוליק קיפוד"

�יפורו של ילד ושמו גדי שחלה ונותר לבד בביתו. זוכה לביקור 
של קיפוד חביב המתיידד איתו.

23/6 מוצ"ש | 21:00 | במה מרכזית
ריקי גל במופע רוק

ריקי גל מציינת 30 שנה לאלבומה הראשו�, שהיווה אב� דר� 
ברוק הישראלי שיריה הרבי� הפכו נכ�י צא� ברזל במו�יקה 
הישראלית: "ליל שרב", "הנה פתחתי חלו�", "מערבה מכא�", 

"ילד א�ור ילד מותר", "נערת הרוק" ועוד רבי�.
המופע ישלב בי� שירי האלבו� הראשו� שלה לקלא�יקות  

ולהיטי� מכל הזמני� וי�כ� 45 שנות קריירה מפוארת.

המופע בתשלו�. מנוי זהב: 20 ₪ | מנוי שנתי / קי�: 40 ₪ | 
אורחי� של מנויי�: 70 ₪ | מנויי פרימיו�: חינ�.  

ביו� זה י
גר המועדו� בשעה 17:00 לטובת הערכות למופע.

24/6 יו� ראשו� | 17:00 | מגרש משולב
�יו� עונת הקט רגל בהדרכת מולי

אימו� משות� להורי� וילדי� וחלוקת תעודות השתתפות. 

25/6 יו� שני | 17:00 | מגרש משולב
�יו� עונת הכדור�ל של מועדו� מכבי תל אביב 

בהדרכת בר
אימו� משות� להורי� וילדי� וחלוקת תעודות השתתפות. 

26/6 | יו� שלישי | 16:30 | דק קפיטריה
�דנת יצירה בנושא "אני וגופי"

ע� איילת גת

30/6 | מוצ"ש | החל מ-19:00 | במה מרכזית
אירוע לפתיחת החופש הגדול

בשיתו� ע� עיריית הוד השרו�
19:00-21:00 - מ�יבה ע� d.j ומתחמי פעילות מגניבי�

21:00 המופע של
�טטיק וב� אל תבורי

בתו� המופע תמשי� מ�יבת הריקודי� עד השעה 23:00.
המופע בתשלו�. מנוי זהב: 15 ₪ | מנוי שנתי/קי�: 30 ₪ | 

אורחי� של מנויי�: 40 ₪ | מנוי פרימיו� חינ� | ביו� זה יי
גר 
המועדו� ב-17:00 לצור� היערכות למופע.

אירועי יוני

�טטיק
וב� אל
תבורי

30/6מוצ�ש
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1/7 יו� ראשו� | 16:30 | דק קפיטריה
�דנת יצירה לילדי� בנושא "חכ� בשמש"

ע� איילת גת  

3/7 יו� שלישי | 18:30 | במה מרכזית
מיקי

הבדרנית של ילדי ישראל במופע בידור מו�יקלי לכל 
המשפחה.

אירוע למנויי� ואורחיה� בלבד. ביו� זה לא תתאפשר כני
ת 
אורחי� בכרטי
י כני
ה חד-פעמיי�.

4/7 יו� רביעי | 18:30 | במה מרכזית 
קרק� אפריקאי

מופע מרהיב קצבי ואנרגטי המשלב קטעי אקרובטיקה עוצרי 
נשימה, יכולת פיזית בלתי רגילה ומוזיקה אותנטית שהופכי� 

את המופע לחוויה. אירועי יולי

 המופע של
�טפ�

5/7יום חמישי
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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

אתגרו�
מתקן מכשולים

ומעברים מאתגר

מתח
בועות 	בו�

מתח
	דנאות יצירה

גשר פלציב

מגלשת גליצ'
מגלשת רחוב ענקית 

באורך 35 מטר 

קי� 2018,
תנוחו

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

וכלולות במחיר כרטיס הכניסה לספורטן.

כדורגל מי
מתחם כדורגל רטוב. 

המאפשר משחק כדורגל 
קבוצתי על משטח רטוב

המאפשר משחק כדורגל 
קבוצתי על משטח רטוב

המאפשר משחק כדורגל 

הוד השרו�



5/7 יו� חמישי | מ-20:00 | במה מרכזית
המופע של �טפ�

הכוכב הצעיר, זמר, רקד� ודוגמ� מוביל בתעשיית הבידור 
הישראלי. במופע �וח� ואנרגטי בליווי רקדני�.

בתו� המופע תתקיי�
שחייה לילית ומו�יקת די.ג'י

האירוע חינ� למנויי� | לאורחי� הכני
ה במחיר מוזל של
40 ₪ החל משעתיי� לפני תחילת המופע.

7/7 יו� שבת | 11:00-12:30 | בריכה חיצונית
�פורט� פא�

צוות ה�פורט� בהפעלות בוקר מהנות.

7/7 מוצ"ש | 21:00 | �פורט� פתח תקוה 
דיקלה מארחת את פבלו רוזנברג

מופע מהפנט ומרגש בו מביאה דיקלה לבמה תמהיל של שירי 
האלבו� החדש לצד ביצועי� לשיריה הגדולי�: "הוא כותב לי 
מאמי", "וא� פרידה", "שבע בערב", "אל תל�" ועוד להיטי� 
רבי�. במופע תארח דיקלה את פבלו רוזנברג במגוו� שיריו 

המוכרי�. 

המופע בתשלו� | 20 ₪ מנוי זהב | 40 ₪ מנוי שנתי/קי� |
70 ₪ אורח של מנוי | מנויי פרימיו� חינ�.

8/7 יו� ראשו� | 17:00 | רחבת הדשא
�דנת קרק�, ג'אגלינג ולהטוטנות 

הילדי� ילמדו להפעיל את אביזרי הקרק� ויתנ�ו בעצמ�.

אירועי יולי

דיקלה
מארחת את
פבלו

רוזנברג
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8/7 יו� ראשו� | 20:30 | אול� תפוח
ערב מזרחי

כול� מוזמני� לבוא וליהנות מחגיגה של ערב מזרחי ישראלי 
ע� מופע ריקודי בט� של מנויות ה�פורט� ועוד הפתעות. 

חינ� למנויי� | אורחי� 30 ₪ | פילאטי
 ב-19:30 ע� דנה 
יתקיי� במדשאות המועדו�. עיצוב ב-20:30 ע� חיי� יתקיי� 

באול� אפר
ק. טני
 שולח� ב-20:30 לא יתקיי�.

10/7 יו� שלישי | 18:30 | במה מרכזית
מני ממטרה 

תופעת הצחוק של המדינה! במופע מצחיק בשיתו� הקהל.

11/7 יו� רביעי | 18:30 | במה מרכזית
אורי ליבני - אישמבלוני�

מופע הבלוני� המצחיק והמדליק של אמ� הבלוני� 
הבינלאומי אורי לבני. המופע מלא הפתעות ומשלב את 

אומנות הבלוני� בהדגמות, ק�מי� ומשחקי� בשיתו� הקהל 
ובשילוב יצירות בלוני� מדליקות, לכל המשפחה.

14/7 | יו� שבת | 12:00 | אול� אפר�ק
חיות וחיוכי� ע� עינב �ב�

הפעלה חוויתית לילדי� החושפת אות� לעול� החי.

15/7 יו� ראשו� | 16:30 | רחבת הדק
�דנת יצירה בנושא "מ�גרת לתמונה"

ע� איילת גת.

17/7 יו� שלישי | 18:30 | במה מרכזית 
קוגומלו – המא�טר של הילדי�

מא�טר הקפוארה של ישראל והלהיט החדש בעול� 
הילדי�, מקבל משימה מהמא�טר שלו מברזיל להעלות 

מופע שכמוהו טר� נראה. התוצאה הינה מופע �וח� ומצחיק 
עד דמעות בנושא כוח הקפוארה ובקצב של ברזיל.

המופע משלב שירי� מקוריי� ומעביר מ�רי� חינוכיי� לצד 
הומור ושעשוע תו� שיתו� הקהל.

18/7 יו� רביעי | 18:30 | במה מרכזית
הקרק� הרו�י

מופע קרק� מדהי� ומרתק המשלב צלחות �יניות, חד 
אופ�, ג'אגלינג, להטוטנות ואש. מופע מדהי� לכל המשפחה 

המשלב את אומנויות הקרק� הרו�י ע� הטע� הישראלי.

21/7 יו� שבת | 20:00 | אול� תפוח
מ�יבת פיג'מות לילדי המועדו�

ילדי המועדו� בגילאי 5-10 מוזמני� להגיע בפיג'מה למ�יבת 
פיג'מות מגניבה ע� הפעלות, משחקי�, נשנושי�, �רט ועוד 

הפתעות. מתנה לכל ילד.

ליאירועי יולי
 יו

עי
רו

אי
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22/7 יו� ראשו� | 17:00 | רחבת הדשא
�דנת הליכה על חבל

הילדי� יתנ�ו בהליכה על חבל מתוח כמו בראש התור� 
בקרק�. בעזרת מתק� מיוחד הילדי� יחוו את הריגוש, המתח 

והכיי� שבהליכה על חבל דק. 

23/7 יו� שני | אול� תפוח
השקת ל� מיל� באווירת ט"ו באב

18:00 בודי באלנ� ע� אירי� כלי�, בתיה עזריה וטל אהרו�
19:15 בודי פאמפ ע� אורלי, אירי� נבו� וטל אהרו�.

ההרשמה להשקה תפתח ב- 8/7  
פילאטי
 ע� אירי
 - לא יתקיי�. דני
 השרדות ב-19:00 יתקיי� 

ביו� חמישי. עיצוב ב19:00 ע� אורלי - לא יתקיי�.

24/7 יו� שלישי | 18:30 | במה מרכזית
כוח פיג'י

כוכבי ה�דרה מבית די�ני במופע חדש ומפתיע.
בקרק�. בעזרת מתק� מיוחד הילדי� יחוו את הריגוש, המתח  אירועי יולי

אירועים חוגגים רק

בספורטן הוד השרון

ימי גיבוש
בר/בתוכייף

מצווה

ימי
מסיבתהולדת

סוף שנה

מסיבות
אירועיםכיתה / גן

חברתיים

מסיבות
ריקודים

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

קייטנת ספורטניס

לפרטיי� ורישו� אילו� לוי (מחנכי� להצלחה) 

למתחילי� ומתקדמי� • אפשרות לה�עות חזור כולל ארוחת בוקר 
• קור� טני� מקצועי • משחקי מי� • אומנות • �דנת מו�יקה

• ג'אגלינג • בישול ומשחקי �פורט שוני�...

מחזורי� יולי אוגו�ט (מ�לול בני� / מ�לול בנות) 

ההרשמה לחוג השנתי החל מ-20.8 קבוצות מכיתה א' ומעלה
החל ממתחילי� ועד לטני� הישגי תחרותי.

לפרטיי� ורישו� אילו� לוי (מחנכי� להצלחה) 

050-6695000

ני�יו�שנות  20 
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אירועי יולי

יונה אליא�
וששי קשת

28/7מוצ�ש

ב�פורט� פתח תקוה

25/7 יו� רביעי | 18:30 | במה מרכזית
�המופע של מי�טר פיק

מופע בלוני צורות מרהיב וליצני המתאר את �יפור 
הרפתקאותיו של מי�טר פיק� בחיפוש אחר הירח הנעל�. 

במ�עותיו המופלאי� עובר דר� עול� המי�, החלל, התעופה 
ועוד. מופע מק�י� לכל המשפחה

27/7 יו� שישי
חוגגי� את ט"ו באב בשיעורי �טודיו ב�ימ� אהבה

28/7 יו� שבת | 11:00-12:30 | בריכה חיצונית
�פורט� פא�

צוות ה�פורט� בהפעלות בוקר מהנות בבריכה החיצונית

28/7 מוצ"ש | 21:00 | �פורט� פתח תקוה 
ששי ויונה - עדיי� נשואי�

כל כ� הרבה שני� ביחד? זוג אומני�? אי�? כמו אצל כול�! 
ואולי קצת אחרת? �יפורי� ושירי� מחיי נישואי�, בליווי נגני�.

המופע בתשלו�. מנוי זהב: 20 ₪ | מנוי שנתי / קי�: 40 ₪ | 
אורחי� של מנויי�: 70 ₪ | מנויי פרימיו�: חינ�. 

29/7 יו� ראשו� | 16:30 | דק קפיטריה
�דנת יצירה בנושא ילדי� שמחי�

ע� איילת גת  

31/7 יו� שלישי | 18:30 | במה מרכזית
�גילי בא לבקר וחני נחמיא

כוכבי הילדי� האהובי� חוגגי� יחד במופע משות� לכבוד 70 
שנה למדינה.
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1/8 יו� רביעי | 18:30 | במה מרכזית
מופע לכל המשפחה:

קרק� ירוק
מופע אקולוגי, מקורי ומצחיק המשלב את עקרונות עול� 

הקרק� המודרני.

2/8 יו� חמישי | החל מ-20:00 | מדשאות 
לילה לב�

לילדי המועדו� ומשפחותיה� 
משפחות המועדו� מוזמנות לקיימפינג אמיתי עד הבוקר!

בתוכנית: הקמת אוהלי�, מגוו� הפעלות לילדי�, 

ומופע מקפי� של אמיר הורבי� מהצחוקיה
מופע �טנד אפ מגוו� וצבעוני הגדוש בחיקויי�, פנטומימה, 

מוזיקה ואפקטי� קוליי�.

גוגל

4/8 מוצ"ש | 21:00  | במה מרכזית
שמעו� בו�קילה מארח את

מירי מ�יקה
שמעו� בו�קילה, יוצר ייחודי המשלב בי� מו�יקה אתנית לפופ 

אר� ישראלי  - במופע חדש!  במופע נהנה משיריו היפי� 
של בו�קילה ביניה�: "את המחר שלי", "מינהאר לי משיטי" 

(יא מאמא) ושירי� שכתב או הלחי� לאחרי� כגו�: "הייתי 
בג� עד�", "עד �ו� העול�", "כמה אהבה", "עלש" ועוד רבי� 
וטובי�. במופע יארח בו�קילה את הזמרת מירי מ�יקה ע� 

להיטיה האהובי� והמוכרי�!

 
המופע בתשלו�. מנוי זהב: 20 ₪ | מנוי שנתי / קי�: 40 ₪ | 

אורחי� של מנויי�: 70 ₪ | מנויי פרימיו�: חינ�.  
ביו� זה יי
גר המועדו� ב-17:00 לצור� היערכות למופע. 

5/8 יו� ראשו� | 17:00 | דק קפיטריה
�דנת עפיפוני�

בואו לבנות עפיפו� צבעוני ו��גוני ולהעיפו בשמיי�.

7/8 יו� שלישי | 18:30 | במה מרכזית
תותי גיבורת על

מופע מרתק בשילוב שירי� מקוריי� ורקדניות.

8/8 יו� רביעי | 18:30 | במה מרכזית
שושי בושי האיש והשפ�

מופע ליצנות בועתי המדהי� את הקהל במגוו� להטוטי 
ג'אגלינג, בועות �בו�, חרבות ואש.

�ט
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אירועי אוגו�ט
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10/8 יו� שישי | 16:30 | אול� תפוח
מ�יזומבה ע� מדריכות המועדו�

מנויי� חינ�, אורחי� 30 ₪ ברכישה מראש במשרד.

11/8 יו� שבת | 12:00 | אול� אפר�ק
הצגת ילדי� "בתיה באמבטיה"

הצגה מק�ימה בנושא "ניקיו� הגו� והיגיינה אישית". 

14/8 יו� שלישי | 18:30 | במה מרכזית
"הגברת שי� שי�"

מופע מו�יקלי לכל המשפחה.
הגברת שי� שי� נחלצת לעזרת� של הילדי� מאר� שרבוטיה כדי 

להציל את �פרי הילדי�  מידי השדו� קושקושו�,

15/8 יו� רביעי | 18:30 | במה מרכזית
קרק� ריו ברזילאי

מופע מהפנט ו��גוני המשלב אקרובטיקה, שיווי משקל, נער 
גומי מיוחד, חד אופ�, רולה בולה וג� כמה הפתעות של קטעי� 

מיוחדי� בבכורה עולמית כא� אצלינו! 

18/8 יו� שבת | 12:00 | אול� אפר�ק
"חיות וחיוכי�" ע� עינב �ב�

הפעלה חוויתית לילדי� החושפת אות� לעול� החי.

אירועי אוגו�ט
אירועי אוגו�ט

 �שמעו
בו�קילה
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מירי מ�יקה
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ב�פורט� הוד השרו� 
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21/8 יו� שלישי | 18:30 | במה מרכזית
קצפת ותות

כוכבי ה�דרה מ HOT VOD  במופע שמח לכל המשפחה.

22/8 יו� רביעי | 18:30 | במה מרכזית
אקרו �טאר� - קובה

קבוצת אומני קרק� ואקרובטיקה במופע מעל� ועוצר 
נשימה. מקטעי שיווי משקל, אקרו ג'ימנ�טיק, קפיצות על 

חבל, אקווליבר, קטעי קומדיה ועוד.

25/8 מוצ"ש | 21:00 | במה מרכזית
שלו� חנו� - מופע רוק

קונצרט הרוק של חנו� כולל את מיטב שיריו משנות 
הקריירה הארוכה והענפה שלו, קלא�יקות כמו "מחכי� 

למשיח", "הדרכי� הידועות", "אלימות", "ככה וככה", 
"אהבת נעורי","נגד הרוח", ו"�ו� עונת התפוזי�" זוכות 

לביצועי� ייחודי� ומחודשי� על הבמה, הבוערת באנרגיות 
המשתוללות של חנו� כפרפורמר וכמבצע.

המופע בתשלו�. מנוי זהב: 25 ₪ | מנוי שנתי / קי�: 50 ₪ | 
אורחי� של מנויי�: 80 ₪ | מנויי פרימיו�: חינ�. 

ביו� זה יי
גר המועדו� בשעה 17:00 לטובת היערכות למופע. 

אירועי אוגו�ט

שלו� חנו�
מופע רוק

מוצ�ש
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28/8 יו� שלישי | 18:30 | במה מרכזית
"תלתלית וזוקו"

תלתלית וזוקו יוצאי� למ�ע בעקבות אבקת הק�מי� האבודה 
שתעניק לזוקו את כוחותיו מחדש. אל הדר� ה� מצרפי� 
אליה� את הילדי� ועוד המו� חברי� שמוכני� לעזור. זוקו 

הקו��, בכוחותיו מגלה לילדי� את �ודות הק�מי� העתיקי� 
ועושה על הבמה ק�מי� מרהיבי�. 

29/8 יו� רביעי | 18:30 | במה מרכזית
הכל עגול

בעול� שכולו מרובע מגיע אמ� הקרק� להראות לכ�, אי� 
לחשוב עגול ולצאת מחו� לקופ�א.

מופע זה, משלב להטוטי� מיוחדי� מעול� הג'אגלינג והקרק�.
אירועי אוגו�ט

בשיתוף:

מנויים
ל

ולקהל

הרחב

12 מפגשים  יחס אישי  מדריכים ברמה המקצועית הגבוהה ביותר.

ב�פורט�
הוד השרו�

וד
ימ

ל
ייה

שח

 מפגשים  יחס אישי  מדריכים ברמה המקצועית הגבוהה ביותר.

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

ל�פורט� למנויי� ולאורחיה� בלבד.
יו� �גור למנויי� ואורחיה� בלבד – 3/7/18 (כולל המופע של מיקי).

 – בלבד  ולאורחיה�  למנויי�  �מליי�  במחירי�  הגדולי�  האומני�  של  מופעי� 
אורנה בנאי וליטל שוור�, קר� פל� מארחת את הראל �קעת, �טטיק וב� אל 
תבורי, ריקי גל, דיקלה מארחת את פבלו רוזנברג, יונה אליא� וששי קשת, שמעו� 

בו�קילה מארח את מירי מ�יקה ושלו� חנו .
כני�ה חופשית לחדר הכושר, לחוגי� ולהרצאות – למנויי� בלבד.

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

באיכות חיי� אלא החלטה כלכלית נבונה!

קי� 2018, תנוחו - א� תוכלו!

הכי משתל� – מנוי ב�פורט�!
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-לאחרי� בתכנית ה �בתקופת הקי� בולט הבידול של ה�פורט� ביח
הייחודית שבה מארח ה�פורט� את מיטב אומני הילדי� והמבוגרי� ומופעלות מדי 

יו� אטרקציות יבשות ורטובות להנאת הילדי� והוריה�.

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

 תתאפשר כני�ה 

הייחודית שבה מארח ה�פורט� את מיטב אומני הילדי� והמבוגרי� ומופעלות מדי הייחודית שבה מארח ה�פורט� את מיטב אומני הילדי� והמבוגרי� ומופעלות מדי הייחודית שבה מארח ה�פורט� את מיטב אומני הילדי� והמבוגרי� ומופעלות מדי הייחודית שבה מארח ה�פורט� את מיטב אומני הילדי� והמבוגרי� ומופעלות מדי 

 תתאפשר כני�ה  תתאפשר כני�ה  תתאפשר כני�ה  תתאפשר כני�ה 13:00 תתאפשר כני�ה 


