נני ברנד

רונ בנ ישי

תרמנ
ק ואל
גרייני

תוכנית אירועימ בפורטנ הוד השרונ

אירועי
פטמבר
-דצמבר

2018

פיר זיו
לומ :כ
צי

רשפ לוי
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 2/9יומ ראשונ
פתיחת עונת חוגי הילדימ

ילדי המועדונ מוזמנימ להשתתפ בחוגימ | חוברת עמ פירוט מלא של
חוגי הילדימ ,שעות הפעילות והמדריכימ ניתנ לקבל במשרדי המועדונ.


פ
ט
מ
בר

 3/9יומ שני |  | 20:30-22:00אולמ תפוז
דנת קואוצ'ינג ואומנות " -התחלות חדשות"
עמ איילת גת

למנויימ חינמ בהרשמה מראש | אורחימ של מנויימ  | ₪ 30מפר המקומות מוגבל.

 6/9יומ חמישי |  | 17:00-18:30לובי המועדונ
דנת יצירה  -הכנת אגרות ברכה לשנה החדשה
עמ כלנית רמ.

צילומ :כפיר זיו

שנה טובה

שנה טובה

 8/9יומ שבת |  | 12:00-12:45אולמ אפרק
הצגת שבת :משפחת חג לי

האחימ הכי חגיגיימ שיש מגיעימ למופע משעשע .ברגע שהמ מחליטימ
להתכוננ לחג הקרב ובא ,שומ דבר לא עובד לפי התוכנית.

2

 8/9מוצ"ש |  | 21:00בפורטנ פתח תקוה

 19/9יומ רביעי | יומ כיפור

הצמד המיתולוגי חוזר במופע חדש עמ מערכונימ חדשימ ודמויות
חדשות עמ הווירטואוזיות המוכרת שלהמ תוכ החלפת דמויות תזזיתית,
שירי נוננ שהמ מנגנימ ואפילו אקרובטיקה...

 20/9יומ חמישי |  | 20:00אולמ תפוח
ערב הפרשת חלה ושיעור תורה
עמ הרבנית רונית ברש

הרמת כוית לשנה החדשה עמ המופע

ילדימ ורגימ  2עמ אבי גרייניק ועידנ אלתרמנ

צילומ :כפיר זיו

המופע בתשלומ ₪ 20 :מנוי זהב |  ₪ 40מנוי שנתי -קיצ | מנוי פרימיומ – חינמ |
מפר המקומות מוגבל | כל הקודמ זוכה.

המועדונ גור

האירוע חינמ | יש לקחת הזמנות ממשרד המועדונ

 21/9יומ שישי |  | 16:30-18:00אולמ תפוח
חגיגת זומבה עמ שרונ ומריו

אורחי מנויימ  ₪30ברכישה מוקדמת )אפשר טלפונית( | מפר המקומות מוגבל

 22/9יומ שבת |  | 12:00-12:45אולמ אפרק
הצגת שבת :בגדי המלכ החדשימ

 9/9יומ ראשונ | ערב ראש השנה

המועדונ פתוח בינ השעות 05:30-16:00
חוגי הבוקר יתקיימו במתכונת רגילה

 10/9יומ שני | א׳ ראש השנה | אולמ תפוח
שיעורי טודיו ברוח החג עמ דנה רחלינ
 9:00יוגה בלבנ |  10:30פונקציונאלי
המועדונ פתוח בינ השעות 7:00-19:00

 11/9יומ שלישי | ב׳ ראש השנה | אולמ תפוח
שיעורי טודיו ברוח החג עמ אורלי ובר
 09:00עיצוב וחיטוב |  10:00בודי פאמפ
המועדונ פתוח בינ השעות 7:00-19:00

 16/9יומ ראשונ |  | 17:00-18:30לובי המועדונ
דנת קישוטימ לוכה
ילדי המועדונ מוזמנימ לקשט את וכת הפורטנ

 18/9יומ שלישי | ערב יומ כיפור
המועדונ פתוח בינ השעות 05:30-13:00

חוגי הבוקר יתקיימו במתכונת רגילה |  –11:15פינינג עמ קרנ רוזנבלט -הרשמה
במשרד החל מ16.9-

 23/9יומ ראשונ | ערב וכות

המועדונ פתוח בינ השעות 05:30-16:00
חוגי הבוקר יתקיימו במתכונת רגילה

חוגי הילדימ לא יתקיימו בינ התאריכימ  23/9-1/10ויתחדשו ב 2/10

 24/9יומ שני | חג וכות | אולמ תפוח
המועדונ פתוח בינ השעות 7:00-19:00

שיעורי טודיו ברוח החג עמ רועי אברהמ
 9:00פונקציונאלי |  10:00מתיחות
המועדונ פתוח בינ השעות 7:00-19:00

 30/9יומ ראשונ | ערב שמחת תורה
המועדונ פתוח בינ השעות 05:30-16:00
חוגי הבוקר יתקיימו במתכונת רגילה
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 1/10יומ שני | חג שמחת תורה | אולמ תפוח
שיעורי טודיו ברוח החג עמ אורית אברבנאל
 9:00פילאטי |  10:00עיצוב וחיטוב
המועדונ פתוח בינ השעות 07:00-19:00

 6/10יומ שבת |  | 12:00אולמ אפרק
הצגת שבת :הקומ מארצ עוצ
הצגת ילדימ המבות על יפור האגדה המוכר.

 10/10יומ רביעי |  | 19:00-19:50אולמ תפוח
מיבת אירובי דאנ עמ נדי וניצנ

חודש שיעורי Out door

שיעורי הטודיו יתקיימו במדשאה המרכזית והמנויימ מוזמנימ להשתתפ
בשיעורי  ,out doorלהלנ רשימת השיעורימ:

תאריכ

יומ

 3/10רביעי
 7/10ראשונ
 16/10שלישי
 22/10שני
 30/10שלישי

4

שעה

שיעור

מדריכ

08:00
20:30
19:00
19:30
19:00

יוגה
עיצוב
יוגה
HIT
פילאטי

אורה
חיימ
עופר
אורלי
דנה

 13/10מוצ"ש |  | 21:00במה מרכזית
רשפ לוי במופע טאנד אפ

אחד הטנדאפיטימ המובילימ בארצ במופע אינטליגנטי ,מצחיק
עד דמעות ואפילו מרגש ,הוא בודק עמ הקהל מה עושימ לנו הנישואינ,
איכ זה להיות אבא צעיר לשבעה ילדימ ,ומה קרה להרגלי הלבוש שנייה
אחרי החתונה .רשפ מגלה לקהל איכ זה להיות חצי תימני ועוד...
מופע מלא חנ וקמ שלקוח מתוכ החיימ הפרטיימ של כולנו.
*המופע בתשלומ ₪ 20 :מנוי זהב |  ₪ 40מנוי שנתי | מנוי פרימיומ – חינמ | מפר
המקומות מוגבל | כל הקודמ זוכה.

 18/10יומ חמישי |  | 20:00-21:00רחבה עגולה
מרתונ פינינג מטורפ עמ אורלי וקרנ
*הרשמה החל מ  17/10באפליקציה

 20/10יומ שבת |  | 12:00-12:45אולמ אפרק
מופע לשבת :הלוחשת לחיות

חברתנ הטובה של כל החיות במופע הרפתקני בו היא עוזרת לשולי
הצב למצוא את אמו.מופע מרתק לכל המשפחה על חיות אקזוטיות.

 23/10יומ שלישי |  | 17:00-18:30לובי המועדונ
דנת יצירה בנושא "חורפ"
עמ איילת גת
ילדי המועדונ מוזמנימ להשתתפ בדנת יצירה חורפית.

 26/10יומ שישי |  | 16:00-17:30רחבת הדשא
יוגה בשישי
שיעור יוגה פתוח למנויי הפורטנ ואורחיהמ בהדרכת :דנה רחלינ
מנויימ חינמ | אורחימ בעלות ₪ 30

 29/10יומ שני | אולמ תפוח
השקת תוכניות ל מיל

 18:30-19:30בודי באלנ עמ אירי כליפ ובתיה עזריה
 19:45-20:45בודי פאמפ עמ אירי נבונ ואורלי ובר
*ההרשמה לשיעורימ תפתח ב 22/10-במשרד.
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 3/11יומ שבת |  | 12:00-12:45אולמ אפרק
הצגת שבת :הבית של יעל

זהו יפור על ילדה שרוצה מאוד בית משלה .בחדר הכביה היא
מוצאת ל גדול וצבעוני ,נכנת אליו אכ הל צר מדי .לאחר מכנ
זחלה מתחת לשולחנ עמ מפה ,אכ אימא שלא ידעה שבתה הקטנה
הפכה את השולחנ לבית ,קיפלה את המפה והבית איננו .מאוכזבת
ונבוכה היא יוצאת לטיול בגינה ושמ מוצאת ארגז עצ גדול.

כנית אורחימ תתאפשר בעלות של  ₪ 30לאדמ.

 5/11יומ שני |  | 18:30-19:20אולמ תפוח
שיעור פילאטי בזוגות עמ אירי כליפ

6

 11/11יומ ראשונ |  | 20:30-22:00אולמ תפוח
"רצפת אגנ ,כושר ומה שביניהמ"
עמ דנה רחלינ

 27/11יומ שלישי |  | 17:00-18:30לובי המועדונ
דנת יצירה לחנוכה
עמ איילת גת

הרצאה לנשימ בלבד | מנויימ ואורחימ חינמ בהרשמה מראש | שיעור פילאטי
ובודי פאמפ לא יתקיימ.

 29/11יומ חמישי |  | 21:00אולמ תפוח
"מזרח תיכונ  -תמונת מצב ביטחונית עדכנית"
הרצאה עמ רונ בנ ישי

 17/11יומ שבת |  | 12:00-12:45אולמ אפרק
הצגת שבת :אלאדינ

מופע מצחיק ומויקלי לכל המשפחה המבו על יפור האגדה
וממחיש כמה חשוב להיות כפי שאנחנו ,להקשיב לליבנו ,לחשוב על
אחרימ ולדעת את מילת הקמ "בבקשה".
כנית אורחימ תתאפשר בעלות של .₪ 30

ההרצאה עוקת במזרח התיכונ  -התפתחויות מהפכת התקשורת,
עבודת העיתונאי ושילובו במדיה החדשה )לוויינימ ואינטרנט(,
שידור חי  -המשמעות בהעברת המידע בזמנ אמת לצופימ והמאזינימ.
יחימ שבינ מערכת הביטחונ והממשלה עמ העיתונות .השפעת המדיה
על תהליכימ מדיניימ וצבאיימ .קונפליקטימ בעולמ ה– .3יפורימ
מרתקימ מחוויות אישיות הקשורות ביקור אירועימ בעולמ.
רונ בנ ישי -כתב ופרשנ בכיר לענייני בטחונ לאומי ב.YNET-
בעברו היה כתב צבאי בקול ישראל ,כתב הטלוויזיה הישראלית.
מנויימ חינמ ,אורחימ בעלות  | ₪ 30יש לקחת הזמנות במשרדי המועדונ | מפר
המקומות מוגבל | ביומ זה שיעור מדרגה עמ גיל בשעה  19:30יתקיימ באולמ
תפוז | חוג ריקודי-עמ לא יתקיימ | יש לקחת הזמנות במשרדי המועדונ | מפר
המקומות מוגבל.
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 1/12יומ שבת |  | 12:00-12:45אולמ אפרק
הצגת שבת :פונצ בננה

מופע מצחיק ,מטריפ ומויקלי לכל המשפחה המכיר לילדימ את
חשיבות ערכ החברות והעזרה לזולת.

כנית אורחימ תתאפשר בעלות של .₪ 30

חוגי הילדימ יהיו בחופשה החל מתאריכ  3.12ועד לתאריכ .8.12
בתאריכ  9.12החוגימ יתקיימו כרגיל

 5/12יומ רביעי | החל משעה  | 17:00רחבת הבמה
מצעד הלפידימ המורתי יוצא לדרכ
ופגניות ועוד הפתעות .ובשעה  18:00באולמ תפוח יתקיימ המופע

כיפ לי עמ יעלי

במידה וירד גשמ רק ההצגה תתקיימ | מנויימ חינמ | מנוי המעוניינ להזמינ אורח עליו
להירשמ מראש במשרד המועדונ |

8

 8/12יומ שבת |  | 20:00-23:00אולמ תפוח
מיבת פיג'מות לילדי המועדונ

ילדי המועדונ מוזמנימ לבלות בפיג'מה עמ שירימ ,ריקודימ ,נשנושימ
טעימימ ומלא פינוקימ והפתעות .ביומ הילדימ יצפו ברט מצויר.
ההורימ מוזמנימ ליהנות מקפה ומאפה בקפיטריה שלנו
מנויימ חינמ ,כנית אורחימ תתאפשר בניקוב בכרטיייה או בעלות של .₪ 30

 22/12יומ שבת |  | 21:00אולמ תפוח
וגרימ את שנת  2018במופע טנד אפ
מצחיק עמ נני ברנד

כוכב הטלוויזיה חוזר עמ מופע חדש! נני מפר בדרכו המצחיקה איכ
זה לחזור לשגרת חיימ אחרי  4חודשימ בבי״ח ואיכ מעז יצא מתוק.
המופע מגולל את הקשר עמ משפחתו ,והאבהות בגיל מבוגר.
המופע בתשלומ ₪ 20 :מנוי זהב |  ₪ 40מנוי שנתי -קיצ | מנוי פרימיומ – חינמ |
יוגש כיבוד קל

 11/12יומ שלישי |  | 19:00-20:00אולמ פינינג
מרתונ פינינג לנוער
בהדרכת אייל
הרשמה באפליקציה ביומ המרתונ

 15/12יומ שבת |  | 12:00-12:45אולמ אפרק
הצגת שבת :מרק כפתור

הצגה מצחיקה ומויקלית המלמדת על חשיבות הנתינה ואיכ כשחושבימ
"מחוצ לקופא" מצליחימ ליצור דברימ נפלאימ.

 23/12יומ ראשונ |  | 20:30-22:00אולמ תות
דנת יצירת שרשרת אישית עמ איילת גת
המנויימ מוזמנימ לדנת יצירה צבעונית ומיוחדת
מנויימ בלבד בהרשמה במשרד

 28/12יומ שישי |  | 16:30-17:30אולמ תפוח
וגרימ שנה במיבת זומבה עמ שרונ

אורחי מנויימ  ₪30ברכישה מוקדמת )אפשר טלפונית( | מפר המקומות מוגבל

 29/12יומ שבת |  | 12:00-12:45אולמ אפרק
הצגת שבת :פרח לב הזהב
הצגת ילדימ המבות על יפור האגדה המוכר והידוע.

כנית אורחימ תתאפשר בעלות של .₪ 30
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שעות פעילות המועדונ
המועדונ וחדר הכושר

הבריכה הפנימית

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

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

פטמבר-אוקטובר
09:00-19:00
ראשונ
שני-חמישי 05:30-19:00
שישי
05:30-18:00
07:00-18:00
שבת

משרדי המועדונ

הבריכה החיצונית

יומ ראשונ
יומ שני
יומ שלישי
יומ שלישי

9/9
10/9
11/9
18/9

5:30-16:00
7:00-19:00
7:00-19:00
5:30-13:00

יומ רביעי
יומ ראשונ
וכות
יומ שני
ערב שמחת תורה יומ ראשונ
שמחת תורה
יומ שני

19/9
23/9
24/9
30/9
1/10

המועדונ גור
5:30-16:00
7:00-19:00
5:30-16:00
7:00-19:00

שעות פעילות האטרקציות

במהלכ חודש פטמבר האטרקציות יפעלו במועדימ הבאימ:
קמיקזה
וואיפאוט
פלציב
מגלשת גליצ'
כדורגל מימ
מתנפחימ יבשימ
עמדת חלוקת ברד

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

ראשונ-חמישי 08:00-20:30
08:00-14:00
שישי
09:00-14:00
שבת

שעות פעילות בחגימ
ערב ראש השנה
א’ ראש השנה
ב’ ראש השנה
ערב יומ כיפור
יומ כיפור
ערב וכות

אונות

שישי

13:30-17:30
13:30-16:00
16:00-17:30
לא פעיל
לא פעיל
13:30-17:30
16:00

שבת

12:00-18:00
12:00-16:00
16:00-18:00
12:00-18:00
12:00-18:00
12:00-18:00
14:00

קמיקזה ,ווויפאוט ומתנפחימ יבשימ יפעלו בערב ראש השנה ובחג ,9-11/9/18
בוכות  23/9-29/9/18ובשמחת תורה  30/9-1/10/18בשעות .11:00-17:00

לכל מנויי
הפורטנ
ובני משפחותיהמ

שנה
טובה
ומבורכת

ילדי הוד השרונ לומדימ לשחות בפורטנ

עמ מדריכימ מקצועיימ!

800

המבצע
והמחיר
בתוקפ גמ
לקהל רחב

₪
ל 12-שיעורימ
 2מפגשימ בשבוע ,כל מפגש 45 :ד'.

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

