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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%

מחיר
ב-₪

הנחה ביח� 
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.

*

דברי�
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�: דיקלה תארח את פבלו רוזנברג, 

קר� פל� תארח את הראל �קעת, שלו� חנו�, ריקי גל, אורנה בנאי וליטל שוור�, 
שמעו� בו�קילה מארח את מירי מ�יקה, יונה אליא� וששי קשת ועוד.

לילדי� ולנוער דאגנו להביא לכ� את המופעי� האיכותיי� ביותר: �טטיק וב� אל, 
�טפ�, אנה זק, מיקי, רוי בוי, קופיקו ואחרי�. 

בנו�� ג� השנה נמשי� במ�ורת ונקיי� לילה לב� שיאפשר קמפינג משפחות אמיתי 
וחוויתי ביותר.

בנו�� לכל אלו, יפעלו ג� השנה האטרקציות הייחודיות: מגלשת קמיקזה וגליצ', 
מתקני מי� מרהיבי�, מגרש כדורגל רטוב, מתח� �דנאות יצירה, מגלשת קצ� ועוד... 

כל אלו יעמדו לרשות המנויי� שלנו במהל� כל ימי הקי�! 
אני פונה אליכ� בבקשה 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�

מנכ"ל ברט� ורשת �פורט�

דברי�דברי�

שלכ�,
קר� שלייפשטיי�,

מנהלת �פורט� פ"ת

מחירוני�
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שעות פעילות המועדו� לחודשי� יוני-אוגו�ט 2018

הבריכה החיצוניתהמועדו� וחדר הכושר
ראשו�-חמישי

שישי
שבת

ראשו�
שני-חמישי

שישי
שבת

ראשו�
שני-חמישי

שישי
שבת

מאי-יוני

יולי-אוגו�ט משרדי המועדו�
ראשו�-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

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� 

לקבל במשרדי המועדו�.

מופעי קי
 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�.

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

הבריכה הפנימית 
ראשו�

שני-חמישי 
שישי
שבת

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

�אונות
ראשו�-חמישי

שישי
שבת

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

שעות פעילות המועדו� לחודשי� יוני-אוגו�ט 2018מידע כללי למנויי� מידע כללי למנויי�
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/שעשועי מי�
כני�ת ילדי� עד גיל 3 מחייבת לבישת חיתול י� + בגד י� 

ובליווי מבוגר בלבד. 

מלתחות המועדו� 
לנוחיותכ� 3 אזורי מלתחות. המקלחות בה� נמצאות 
ה�אונות היבשות והרטובות - הכני�ה היא למבוגרי� 

בלבד. המלתחות ה�מוכות לבריכת הפעוטות הינ� 
משותפות לגברי� ולנשי�. לרווחתכ� נו�פו מלתחות 

משותפות בבריכה המקורה.

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�.

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

במקו� א�ור ייגרר על חשבונו.

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

רווחת המנויי� חל אי�ור להכני� למועדו� �ירי מאכל, 
מגשי פיצות, שתיה חריפה, נרגילות ומוצרי עישו�

ובקבוקי זכוכית. 

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

מועדו� ה�פורט.

שעות פעילות המועדו�מידע כללי למנויי�

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

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

מגלשות ומתקני� בבריכה העגולה
מגלשת גליצ'

מתנפחי� יבשי�

מגלשת דולפי
גשר וייפ אאוט

מגלשת קצ�
כדורגל מי�
פינת יצירה

בועות �בו

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

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

-
17:00-20:00
17:00-20:00

-
-
-
-
-

18:00
17:00-20:00

16:00-20:00
16:00-20:00
17:00-20:00

-
-

17:00-20:00
-

17:00-20:00
-
-

18:00
17:00-20:00

13:00-17:00
12:00-18:00
14:00-17:00
15:00-18:00

-
13:00-17:00
14:00-17:00
14:00-17:00
16:00-18:00
16:00-18:00

15:00
16:00-18:00

16:00-20:00
8:00-20:00
16:00-19:00
17:00-19:00
17:00-20:00

-
-

17:00-20:00
-
-

18:00
16:00-20:00

11:00-17:00
10:00-18:00

-
15:00-18:00

-
17:00-20:00
14:00-17:00
17:00-20:00
17:00-19:00
17:00-19:00

18:00
11:00-18:00

11:00-17:00
10:00-18:00
12:00-17:00
11:00-16:00

-
11:00-17:00
14:00-17:00
12:00-17:00
13:30-15:30
14:00-17:00

15:00
11:00-18:00

יו� שבת
11:00-17:00
10:00-18:00
13:00-17:00
11:00-14:00
11:00-17:00

-
14:00-17:00
12:00-17:00
13:30-15:30
12:00-16:00

15:00
  11:00-18:00

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

יולי-אוגו�טיוני

ימי� �גורי� למנויי�: בתאריכי� 1/7, 31/7. הכני�ה תתאפשר למנויי� ואורחיה� בלבד. לא תתאפשר רכישת כרטי�י� בימי� אלו.

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

המועדו� יי�גר בשעה 17:00 | 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
7/7

28/7
4/8

25/8
1/9

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

ריקי גל
דיקלה מארחת את פבלו רוזנברג

יונה אליא� וששי קשת
שמעו� בו�קילה מארח את מירי מ�יקה

שלו� חנו�
�טטיק וב� אל תבורי

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

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

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

ש� המופע
מנוי

שנתי/קי�
מנוי
זהב אורחתארי�

הערותמקו� המופעשל מנוי

שעות פעילות האטרקציות

מופעי הקי	 ב
פורט� 
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3/5 יו� חמישי | 18:00| במה מרכזית
ל"ג בעומר

לילדי המועדו� ומשפחותיה�.
בתוכנית: הדלקת מדורה, �דנאות ברוח החג, מתקני� 

מתנפחי�, כיבוד קל ברוח החג והמופע של
שושי בושי האיש והשפ�

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

*ביו� זה לא יתקיימו חוגי הילדי�

9/5 יו� רביעי | 20:00 | אול� ארז 
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�יו� בתחו� השחייה. 
*ביו� זה לא יתקיימו שיעורי אינטרוולי� ובודי פאמפ ע� אורלי.

12/5 יו� שבת | 12:30 | אול� ארז 
הצגת שבת לילדי המועדו� 
בריא להיות בריא 

הצגה חינוכית על החשיבות והדר� לשמור על הבריאות.

אורנה בנאי
וליטל שוור� 

במופע משות�

מוצ�ש
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16/5 יו� רביעי | 18:30 | אול� ארז
מאי מור בשיעור טוורקינג 

בואו ללמוד אי� לנענע את הישב� בשיעור חוויתי חד פעמי.

* שיעור זומבה ע� טל לא יתקיי� ביו� זה.

18/5 יו� שישי מ-15:00| מדשאות המועדו�
הפנינג שבועות

מגוו� גדול של הפעלות ברוח החג, �דנאות יצירה, מתקני� 
מתנפחי� רטובי� ויבשי� ובשעה 17:00:

המופע של א�י כה�
אומ� הבלוני� במופע מרתק וצבעוני שכולו מבלוני�  

19/5 יו� שבת | ערב חג שבועות
המועדו� יפעל עד 18:00, חג שמח למשפחות המועדו�.

20/5 יו� ראשו� | חג שבועות
המועדו� פתוח בי� השעות 08:00-18:00

שיעורי ה�טודיו יתקיימו במתכונת הבאה:
09:00 אירובי דאנ� ע� מיטל

10:00 בודי פאמפ ע� שחר
11:00 בודי באלאנ� ע� שחר

26/5 יו� שבת | 12:30 | אול� ארז 
הצגת שבת לילדי המועדו� 

הילד שחיפש את הירח
הצגה ק�ומה שמלמדת על שיתו� פעולה, על חברות, ועל 

חשיבות של חיו�, נימו� ועזרה לאחר.

27/5 יו� ראשו� | 18:30 | במה מרכזית
�פיישל מזרחי

ע� �מדר לבקובי� ומדריכות אורחות
בתוכנית: מופע ריקוד ושיעור חוויתי

* מנויות חינ� | אורחת של מנויה: 30 ₪.

אירועי מאי
אי

 מ
עי

רו
אי

12/5 מוצ"ש | 21:00 | במה מרכזית 
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�.

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

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

15/5 יו� שלישי | 20:00 | אול� ארז
Meatless monday :הרצאה

מרצה: מיקי חיימובי�
מיקי החלה את דרכה כמגישת מהדורת החדשות המרכזית. 

בי� היתר יצרה �דרות תיעודיות שונות ולאחרונה הצטרפה 
ליוזמה הבינלאומית שמציעה לעבור לתזונה צמחונית פע� 

אחת בשבוע. בואו להכיר מקרוב את האישה מאחורי המ��.

ההרצאה חינ� למנויי� | לאורחי� 30 ₪ | יש לקבל / לרכוש 
כרטי�י� מראש במשרדי המועדו� | מ�פר המקומות מוגבל.

בודי פאמפ ע� שחר לא יתקיי� | קיקבוק� יתקיי� באול� שחר.
13 12
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2/6 יו� שבת | 12:30 | אול� ארז 

הצגת שבת לילדי המועדו� 
יו� הולדת למיקי

הצגה ק�ומה על מ�יבת יו� הולדת בהפתעה

4/6 יו� שני | 20:00 | אול� ארז 
הרצאה: הכוח לשנות
מרצי�: אורלי וילנאי וגיא מרוז

�יפורי� מרתקי� על מאחורי הקלעי� של המאבקי� החברתיי� 
והתקשורת האקטיבי�טית בישראל, על מקומו של הפרט 

בחברה ועל היכולות והכלי� שיש לכל אחד מאיתנו לעשות 
שינוי.

ההרצאה חינ� למנויי� | לאורחי� 30 ₪ | יש לקבל / לרכוש 
כרטי�י� מראש במשרדי המועדו�. מ�פר המקומות מוגבל.

s&s ע� שחר יתקיי� באול� שחר | באלנ� ע� רז עובר 
לג'ימבורי | זומבה ע� לי יתקיי� באול� שחר.

6/6 יו� רביעי | 18:30, 19:30 | אול� ארז 
קרנבל ריקודי� אפריקאי�

שיעור קצת אחר המשלב מחול ותנועה היישר מאפריקה. 
שיעור זומבה ע� טל ואינטרוולי� ע� אורלי לא יתקיימו.

9/6 יו� שבת | 12:30 | אול� ארז 
הצגת שבת לילדי המועדו� 

טיול מ�ביב לעול� 
הצגה מצחיקה המפעילה את הילדי� בריקודי� ומשימות.

9/6 מוצ"ש | 21:00 | במה מרכזית 
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�.

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

ביו� זה יי�גר המועדו� בשעה 17:00 לטובת היערכות לאירוע.  14



14/6 יו� חמישי | 18:00 | במה מרכזית
מופע �יו� חוגי המחול 

מצגת ��גונית של מגוו� חוגי המחול במועדו�.
כול� מוזמני�.

16/6 יו� שבת | 12:30 | אול� ארז 
הצגת שבת לילדי המועדו� 

שמח במטבח
הצגה הומורי�טית וקצבית בשיתו� הקהל.

23/6 יו� שבת | 12:30 | אול� ארז 
הצגת שבת לילדי המועדו� 

בגדי המל� החדשי�
הצגה ק�ומה המבו��ת על �יפור האגדה

23/6 מוצ"ש | 19:30 | במה מרכזית
מ�יבת בריכה ע� �טפ�

הכוכב הצעיר, הראשו� והיחיד מ�וגו באר� במופע המציג 
את תרבות אתגרי הריקוד. האירוע כולל מ�יבת בריכה 

וריקודי�.

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

ביו� זה ברציפות עד שעה לאחר �יו� המופע.

 המופע של
�טפ�

23/6מוצ�ש אירועי יוני
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23/6 מוצ"ש | 21:00 | �פורט� הוד השרו�
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.

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

27/6 יו� רביעי | 18:30 | אול� ארז 
מריו במ�יבת זומבה צבעונית במיוחד 

* שיעור עיצוב ע� אורלי לא יתקיי�.

30/6 יו� שבת | 12:30 | אול� ארז 
מופע לכל המשפחה

פונ�' בננה 
מופע מצחיק ומו�יקלי המכיר לילדי� את חשיבות ער� 

החברות והעזרה לזולת

מוצ"ש | 19:30 | במה מרכזית
אנה זק

כוכבת הפופ  הבינלאומית הראשונה של ישראל
במופע �וח� ע� הלהיטי� החמי� ביותר בליווי רקדניות.

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

ביו� המופע ברציפות עד שעה לאחר �יו� המופע.

ריקי גל
במופע רוק

מוצ�ש
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ב�פורט� הוד השרו�

תירוצי� לא
שורפי� קלוריות



אנה
זק

30/6מוצ�ש



אירועי יולי
1/7יום ראשון

1/7 יו� ראשו� | 18:00 | במה מרכזית
פתיחה חגיגית לחופש הגדול ע� כוכב הילדי�

רוי בוי
במופע בידור מרתק שלוקח את הצופי� להרפתקה בג'ונגל!

ביו� זה לא תתאפשר כני�ת אורחי� בכרטי�י כני�ה חד"פ.

3/7 יו� שלישי | 18:00 | במה מרכזית
צלילי� של ילדות ע� א�� אשתר ורוני נדלר 
מופע מו�יקלי מקורי ומצחיק ובו מיטב שירי הילדי� היפי� מכל 

השני� בשיתו� הקהל.

6/7 יו� שישי | 17:30 | במה מרכזית
המופע של אלו� השלגלו� 

מופע חדש, מושקע ואיכותי בו אלו� מארח את כל החברי� שלו: 
איש חלל, בובת �מרטוטי�, מר צייר, פיצה מדברת ועוד..

מופע חינוכי ומצחיק עד דמעות שכולו קומדיה של טעויות, מלא 
הומור, חידודי לשו�, ק�� והמו� הפתעות.

7/7 שבת | 12:30 | אול� ארז 
הצגת שבת לילדי המועדו�

תיר� ח� 
הצגת ילדי� על פי �יפור הילדי� המוכר והידוע. הילדי� מוזמני� 

להצטר� למ�ע של תיר� ח� בי� ב� ב�...

22



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

מתח�

בועות 	בו

מתח�
	דנאות יצירה

עמדת ברד


מגלשת דולפי
מגלשת מים משפת 

הבריכה היישר לתוך המים

מגלשת קצ� 
מגלשת מים עם קצף 

חוויתית ביותר 
לקטנטנים

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.
פתח תקוה



נאו� דיגיטל

באתר ובאפליקציהפת עכשיו  

WWW.PTNOW.CO.IL

מורידי עכשיו למובייל

באתר


באייפו

באפליקציה

באנדרואיד

ICE 
PEAKS
INVITE YOU 

TO AN
EXCITING

EXPERIENCE.
EXPERIENCE.

היכל הקרח של ישראל

החלקה על הקרח בהיכל הקרח של ישראל
אחרי 5 דקות על משטח ההחלקה, ע� נעלי החלקה מתאימי�, מתחילי�

לגלוש אל חוויות מרגשות. את� מוזמני� לנ�ות.

הכני�ה משד' ירושלי� פינת רחוב מפר� שלמה, בפארק פר� חולו�, ב�מו� למוזיאו� הילדי�.
שעות פעילות: ימי� ב‘ עד ה‘ 17:30 עד 20:00   יו� ו׳ 11:30 עד 23:00   יו� שבת 10:00 עד 23:00   ימי א‘ �גור לקהל הרחב
www.icepeaks.co.il

בחופשי� וחגי� ההיכל פתוח 10:00-24:00 לומדי� להחליק ע� מאמ� מקצועי

www.icepeaks.co.il



7/7 מוצ"ש | 21:00 | במה מרכזית
דיקלה מארחת את פבלו רוזנברג

מופע מהפנט ומרגש בו מביאה לבמה תמהיל של שירי 
האלבו� החדש לצד ביצועי� חמי� וחדשי� לשיריה הגדולי�: 
"הוא כותב לי מאמי", "וא� פרידה", "שבע בערב", "אל תל�" 

ועוד רבי�. במופע תארח דיקלה את פבלו רוזנברג במגוו� 
שיריו המוכרי� והידועי�.

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

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

8/7 יו� ראשו� | 19:30 | אול� ארז 
DRUMS ALIVE קרנבל

בהדרכת: ליעד לוי�
בואו לתופ�, להזיע ולרקוד לצלילי מו�יקה קצבית במיוחד

בשיעור שכולו תיפו� על כדורי ענק.
שיעור עיצוב ע� לירו� לא יתקיי� ביו� זה.

11/7 יו� רביעי | 18:00 | במה מרכזית 
מני ממטרה 

תופעת הצחוק של המדינה במופע קומי, ממגנט ומצחיק כמו 
שטר� ראית�.

דיקלה
מארחת את
פבלו

רוזנברג
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13/7 יו� שישי | 17:30 | במה מרכזית
מופע לכל המשפחה

מופע האילוזיות של שלומי ב� דוד
מופע האילוזיות החדשני מרכז את מיטב האילוזיות 

המקוריות והמדהימות ביותר ביריעה אחת. בתצוגה קצבית, 
מרתקת ומשכנעת מגישי� את מיטב הק�מי�.

14/7 שבת, 12:30 אול� ארז 
הצגת שבת לילדי המועדו�

דירה להשכיר
הצגת ילדי� עפ"י �יפור הילדי� המוכר והידוע.

18/7 יו� רביעי | 18:00| במה מרכזית
מטו�י על

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

20/7 יו� שישי | מ-9:00 | אול� ארז ולובי 
שישי שנטי

בוקר באווירה לבנה וק�ומה ע� מגוו� שיעורי �טודיו מיוחדי�  
ומגוו� מתחמי רוגע ופינוק בלובי

09:00 אל�טי בנד בשילוב מדיטציה ע� רז 
10:00 בודי באלאנ� ע� שחר 

11:00 אקרויוגה ע� גיל בקמ�

20/7 יו� שישי | 17:30 | במה מרכזית
מופע לכל המשפחה

קרק� אפריקאי
מופע מרהיב קצבי ואנרגטי המשלב קטעי אקרובטיקה עוצרי 

נשימה, יכולת פיזית בלתי רגילה ומוזיקה אותנטית שהופכי� 
את המופע לחוויה.

 
21/7 יו� שבת | 12:30 | אול� ארז 

הצגת שבת לילדי המועדו�
איה פלוטו 

�יפור משעשע על
כלכלב שיצא לחפש

חברי�.

ערב תשעה באב
המועדו� יי�גר בשעה
18:00 על כל מתקניו.

24/7 יו� שלישי | 18:00 | במה מרכזית  
לירו� רביבו במ�יבת להיטי�

כוכבת "�טורי של פ�טיגל", ה�דרה המצליחה "פלאשבק" 
וערו� הילדי�, במ�יבת להיטי�.

25/7 יו� רביעי | החל מ-19:00 | אול� ארז 
 �השקת תוכניות ל� מיל

השקה רומנטית במיוחד לכבוד טו באב
19:00 בודי באלאנ� בהנחיית אירי� רז ושחר

20:00 בודי פאמפ בהנחיית אורלי שחר ורז

זומבה ע� טל לא יתקיי�.

וערו� הילדי�, במ�יבת להיטי�. ליאירועי יולי
 יו

עי
רו

אי
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26/7 יו� חמישי | החל מ-20:00 | מדשאות 
לילה לב�

לילדי המועדו� ומשפחותיה� בלבד.
משפחות המועדו� מוזמנות לקיימפינג אמיתי עד הבוקר

בתוכנית: הקמת אוהלי�, אטרקציות רטובות, מגוו� הפעלות,

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

מוזיקה ואפקטי� קוליי�.

28/7 יו� שבת | 12:30 | אול� ארז 
הצגת שבת לילדי המועדו�

שמוליק קיפוד 
�יפור ק�ו� על חברות מפתיעה בי� ילד חולה לקיפוד שטעה 

בדר�.

28/7 מוצ"ש | 21:00 | במה מרכזית 
ששי ויונה - עדיי� נשואי�

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

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

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

יונה אליא�
וששי קשת

28/7מוצ�ש אירועי יולי
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30/7 יו� שני | 20:00 | במה מרכזית
מ�יזומבה

ע� צוות מדריכות המועדו�: לי, טל  וכליל בשילוב רקדניות 
והפתעות נו�פות

31/7 יו� שלישי | 18:00 | במה מרכזית
מיקי 

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

ביו� זה לא תתאפשר כני�ת אורחי� בכרטי�י כני�ה חד-פעמיי�.

3/8 יו� שישי | 17:30 | במה מרכזית 
מופע לכל המשפחה
הקרק� הרו�י

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

31/7יום שלישי
מופע ע�
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4/8 יו� שבת | 12:30 | אול� ארז 
הצגת שבת לילדי המועדו�

מעשה בחמישה בלוני� 
אמא של רותי הביאה מתנה, שמחה וששו� לכל ילד בלו�...

בואו לגלות מה יקרה לבלוני� במהל� ההצגה.

4/8 מוצ"ש | 21:00 | ב�פורט� הוד השרו�
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� 

כל להיטיה האהובי� והמוכרי�!

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

7/8 יו� שלישי | 18:00 | במה מרכזית 
קוגומלו – המא�טר של הילדי�

במופע �וח� ומצחיק עד דמעות ובקצב של ברזיל.
המופע משלב שירי� מקוריי� והעברת מ�רי� חינוכיי� לצד 

הומור ושעשוע תו� שיתו� והפעלת הקהל.
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17/8 יו� שישי | 17:30 | במה מרכזית
מופע לכל המשפחה 

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 | 12:30 | אול� ארז 
מופע לילדי המועדו� 

קי� בחו� הילדי� 
מופע קי� מרענ�, מו�יקלי ומלא בהומור לכל המשפחה.

21/8 יו� שלישי | 18:00 | במה מרכזית 
המופע של 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.

23/8 יו� חמישי | 18:00, 19:00 | אול� ארז 
קנגו ג'אמפ בחגיגה קופצנית במיוחד 

שני שיעורי� מקפיצי� בהנחיית ליזה חז�

* ההרשמה לשיעורי� תיפתח ב 20.8 במשרדי המועדו�.
חיזוק וחיטוב ע� מיטל ופאמפ ע� אורלי לא יתקיימו.

10/8 יו� שישי | 17:30 | במה מרכזית
מופע לכל המשפחה 

דר' באבל
מופע מדהי� ומרתק של בועות �בו� וליצנות שיהפנט את 

הקהל ויצחיק אותו עד דמעות. במופע ידגי� דר' בבל בועות 
בידיי�, בועות ענק, הכנ�ת ילד לבועה ועוד הפתעות בועתיות.

11/8 יו� שבת | החל מ-9:00 | אול� ארז
מרתו� אירובי ענק
ע� צוות מדריכי המועדו� 
09:00 דאנ� ע� �נדי וגיל

10:00 אירובי מדרגה ע� לירו� וריקי
11:00 קיקבוק� ע� א�� הרצברג

* בשעה 8:00 יתקיי� שיעור פילאטי� כרגיל 

11/8 יו� שבת | 12:30 | אול� ארז 
הצגת שבת לילדי המועדו� 

הבית של יעל 
�יפור על ילדה שמאד רצתה בית משלה .. בואו לגלות הא� 

זה יקרה.

14/8 יו� שלישי | 18:00 | במה מרכזית 
מופע לכל המשפחה
��גו�טבו הקו

במופע מדהי� הכולל ק�מי� ואפקטי� מיוחדי� ומקוריי�.
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24/8 יו� שישי | 17:30 | במה מרכזית
מופע לכל המשפחה 

הכל עגול
בעול� שכולו מרובע מגיע אמ� הקרק� להראות לכ�, אי� 

לחשוב עגול ולצאת מחו� לקופ�א. 
המופע משלב להטוטי� מיוחדי� מעול� הג'אגלינג והקרק�.

25/8 יו� שבת | 12:30 | אול� ארז 
הצגת שבת

�וכריות קופצות 
הצגה חינוכית בה הילדי� לומדי� על חברות ואחווה במערכת 

יח�ית בי� אחי�.

25/8 מוצ"ש | 21:00 | �פורט� הוד השרו� 
שלו� חנו� -  מופע רוק

קונצרט הרוק של שלו� 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.

 

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

שלו� חנו�
מופע רוק

מוצ�ש

יני25/8
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26/8 יו� ראשו� | 18:00 | במה מרכזית 
המופע של קופיקו

מותג הילדי� האהוב והנצחי במופע חדש ומרענ� לכל 
המשפחה המשלב מו�יקה, רקדניות והמו� צחוק.

31/8 יו� שישי | 17:00 | בריכה חיצונית  
מרתו� �פינינג ענק על שפת המי�

בהדרכת: רז, שחר ואורלי

ההרשמה באפליקציה | ביו� זה תי�גר הבריכה העגולה ב-16:00 
לצור� היערכות לאירוע.

1/9 מוצ"ש | החל מ- 19:00 | במה מרכזית
אירוע ל�יו� החופש הגדול ופתיחת שנת הלימודי�

19:00-21:00 - מ�יבה ע� d.j ומתחמי פעילות מגניבי�
21:00 המופע של

�טטיק וב� אל תבורי 
הרכב המו�יקה המוביל בישראל במופע אנרגטי במיוחד 

בעל טמפרמנט גבוה בליווי רקדני�, אקרובטי� ודיג'י. המופע 
כולל שרשרת להיטי� שמלווה את הפ�קול הישראלי בשני� 

האחרונות: כביש החו�, �ל�ולי�, זהב, טודו בו�, �ת� ועוד.

| 
המופע בתשלו� | 20 ₪ מנוי זהב | 40 ₪ מנוי שנתי/קי
40 ₪ אורחי� | ביו� זה יי�גר המועדו� ב-17:00 לצור� 

היערכות למופע.

�טטיק
וב� אל
תבורי

1/9מוצ�ש אירועי אוגו
ט
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לומדים לשחות בספורטן פתח-תקוה
לימוד שחייה

בקבוצה

מיועד לילדים מגיל 6 
משך הקורס:  12 שיעורים, 

2 מפגשים בשבוע, 
כל מפגש: 45 ד'. 

עד 7 ילדים בכל קבוצה

מיועד לילדים 
ולמבוגרים

לימוד סגנונות חתירה
וגב הבריאים יותר לגוף.

השיעורים מתקיימים בכל 
השבוע ובכל שעות היום.

לימוד שחייה
בשיעורים פרטיים

מיועד לילדים
בגילאי 5-4 

הסתגלות ותחושות מים, 
נשימה נכונה - הכנה לקורס 

שחייה. משך הקורס: 10 
שיעורים,  פעם בשבוע ביום 

שישי,  כל מפגש: 30 ד‘.
בקבוצה של עד 7 ילדים

הקניית
הרגלי מים

מיועד לילדים אשר 
יודעים לשחות

ושוחים בריכה שלמה
(25 מטר)

משך הקורס: 10 שיעורים
כל מפגש: 45 ד‘. 

עד 12 ילדים בכל קבוצה.

קורס המשך
לשיפור שחייה

לפרטים נוספים והרשמה במשרדי המועדון

ג� יהלו� ב�פורט� בהנהלה חדשה

לפרטי�: לימור 054-4805700

יח� ח�, צוות מקצועי, מו�מ� ומנו�ה
ביטוח לכל ילד | ציוד חדיש ובטיחותי | הרגלי אכילה 
נכוני� ובריאי� | �ביבה חינוכית עשירה ומגוונת 
| חוגי� | חצר עשירה ורחבה לכל קבוצת גיל

4 קבוצות גיל נפרדות החל מגיל 3חודשי� ועד 5 שני�.
שעות פעילות:

ימי� א'-ה' 7:00 עד 17:00
ימי ו' 7:30 עד 12:30



ליצירת קשר ניתן לפנות למשרדי המועדון

מ�יבות �ו� שנה וימי הולדת

חוגגי� רק ב�פורט� פ"ת

חוגגי� רק ב�פורט� פ"ת

ימי גיבוש

בר/בתוכייף

מצווה

ימי
מסיבתהולדת

סוף שנה

מסיבות

כיתה / גן
אירועים

חברתיים

מסיבות

ריקודים



קי� 2018, תנוחו - א� תוכלו!

03-9230322   גרינשפן 8 פתח תקוה

!�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-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�.

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

כני�ה ל�פורט� למנויי� ולאורחיה� בלבד.
ימי� �גורי� למנויי� ואורחיה� בלבד – 1/7/18 (כולל המופע של רוי בוי) 31/7/18 

(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  ע� המשפחה  לבלות  בוחרי�  בקי� 2018 
בחירה  רק  לא  שזו  מביני�  נכו�  חשבו�  עושי�  וא�  בישראל.  ביותר  המושקעת 

באיכות חיי� אלא החלטה כלכלית נבונה!

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

 תתאפשר 

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 

עד השעה 13:00 ויולי  יוני  – בחודשי�  למנויי�  עדיפות   –  תתאפשר  תתאפשר 13:00 תתאפשר ימי שבת 


