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מידע 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 

בספורטן )בר/בת מצוה, מסיבות שכבה, גני ילדים 
ועוד(. פרטים נוספים ניתן לקבל אצל דניאלה 

danielas@bartan.co.il

מופעי איכות למנויים
מופעים איכותיים למבוגרים או לכל המשפחה. 

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

הסדר וביטחון המנויים.

בריכת שעשועים/בריכת פעוטות
כניסת ילדים עד גיל 3 מחייבת לבישת חיתול ים + 

בגד ים ובליווי מבוגר בלבד. 

כובעי ים
בבריכה המקורה תתאפשר הרחצה  בכובע ים בלבד. 

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

חניית המועדון
אנא הקפידו להחנות במקומות המסומנים. רכב שיחנה 
במקום אסור ייגרר על חשבונו. לתשומת לבכם בקרבת 

המועדון יש שני חניונים נוספים

מלתחות המועדון 
לנוחיותכם 2 אזורי מלתחות. במבנה המרכזי מלתחות 
הכוללות סאונות יבשות ורטובות ומבנה מלתחות נוסף 

לנוחיותכם בסמוך למגרשי הטניס והמדשאות.

הכנסת אוכל ושתיה לשטח הספורטן
למען שמירה על רווחת המנויים חל איסור להכניס למועדון 

סירי מאכל, מגשי פיצות, פיצוחים על כל סוגיהם, שתיה 
חריפה, נרגילות ומוצרי עישון ובקבוקי זכוכית. 

כרטיסיות
נמכרות למנויים בלבד לטובת אורחיהם. הכניסה בכרטיסייה 

תתאפשר בליווי המנוי בלבד. בימי שבת ביוני עד אוגוסט 
בשעות העומס )10:00-14:00( ייתכן ולא תתאפשר כניסה 

באמצעות כרטיסיות והכניסה תותר למנויים בלבד. 

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

הספורטן, למעט בפינת עישון הממוקמת בסמוך לקפיטריה 
החיצונית. לתשומת לבכם העישון מסוכן לבריאות!

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.

עדכוני פעילויות
עדכונים שוטפים לנוחיותכם באתר האינטרנט, דפי 

הפייסבוק ולוחות המודעות במועדון.

שעות פעילות המועדון לחודשים יוני-אוגוסט 2017

לכל המשפחה

ילד מנוי עד גיל 10 חינם
מגיל 18 ומעלה

לגילאי 8-14
יש לקחת הזמנות ממשרדי המועדון

בספורטן הוד השרון
בספורטן פתח תקוה
בספורטן הוד השרון

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

בספורטן פתח תקוה

17/6
1/7
8/7

15/7
22/7

5/8
12/8
26/8

אליעד נחום מארח את קובי אפללו
ליאור נרקיס

אתניקס
לוקחים את הזמן 2

שלמה בראבא
שוברים את הרשת

טוביה צפיר
שלומי שבת

מנוי זהבמנוי שנתי/קיץשם המופע הערותמקום המופעאורח של מנויתאריך
₪ 50
₪ 50
₪ 50
₪ 40
₪ 40
₪ 40
חינם
₪ 70

₪ 25
₪ 25
₪ 25
₪ 20
₪ 20
₪ 20
חינם
₪ 35

₪ 70
₪ 70
₪ 70
₪ 60
₪ 60

₪ 40
₪ 90

המועדון וחדר הכושר

משרדי המועדון

ראשון
שני-חמישי

שישי
שבת

ראשון-חמישי
שישי
שבת

15:00-23:00
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

ראשון
שני-חמישי

שישי
שבת

ראשון
שני-חמישי

שישי
שבת

יוני

יולי-אוגוסט

15:00-19:30
05:30-19:30
05:30-19:00
07:00-19:00

15:00-21:30
05:30-21:30
05:30-19:00
07:00-19:00

הבריכה הפנימית וסאונות
ראשון

שני-חמישי
שישי
שבת

16:00-23:00
05:30-23:00
05:30-19:00
07:00-19:00

15:00-19:00
15:00-19:00
15:00-19:00

16:00-19:30

13:00-18:00
13:00-18:00
13:00-18:00

16:00-18:00
14:00-18:00
15:00-17:00
16:00-18:00

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

12:00-16:00
12:00-16:00
11:00-18:00

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

11:00-18:00
11:00-18:00
11:00-18:00
11:00-17:00
11:00-18:00
16:00-17:00
16:00-18:00
16:00-18:00
13:00-17:00
15:00-21:00

11:00-18:00
11:00-18:00
11:00-18:00
13:00-18:00
11:00-18:00
11:00-13:00
11:00-13:00
13:00-16:00
13:00-16:00
11:00-18:00

קמיקזה
מגלשת גליצ'

מתנפחי� יבשי�
גשר וייפ אאוט

כדורגל מי�
גשר פלציב
פינת יצירה
בועות �בו�

עמדת חלוקת ברד לילדי�
עמדת די.גי' ומו�יקת רקע

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

ש� האטרקציה/פעילות
יולי-אוגו�טיוני

שבתג', ד', ו'א', ב', ה'שישיא'-ה' שבת

*עשויי� לחול שינויי� בשעות הפעילות

שעות פעילות האטרקציות

מופעי הקיץ בספורטן 

בתאריכים 17/6,  8/7, 5/8 ו-12/8 המועדון ייסגר בשעה 17:00 לצורך היערכות למופעים.



אירועי יוני
3/6/17 יום שבת 12:30 | אולם תפוח

הצגת שבת לילדי המועדון 
דירה להשכיר 

סיפורה המופלא של לאה גולדברג - בעמק יפה בין כרמים 
ושדות עומד לו מגדל בן 5 קומות ובמגדל גרים שכנים שכל 

אחד שונה מהשני.... הצגה מופלאה על קבלת האחר 
והשונה ועל שכנות טובה.

7/6/17 יום רביעי 19:00 | אולם תפוח
מסיבת אירובי דאנס לוהטת

סנדי חסון מארחת את ניצן משכית

8/6/17 יום חמישי 18:30 | במה מרכזית
מופע סיום חוגי המחול במועדון 

רקדניות המחול במועדון במצגת ססגונית של מגוון החוגים
לסיכום שנת הפעילות. ההורים מוזמנים. 

10/6/17 יום שבת 
טריאתלון הילדים ה-9 בהוד השרון 

הקהל מוזמן לצפות ולעודד
)הבריכות יפתחו לשימוש המנויים משעה 11:00(

10/6/17 יום שבת 12:30 | אולם תפוח
הצגת שבת לילדי המועדון 

עוץ לי גוץ לי 
הצגת ילדים מרהיבה המספרת את סיפור האגדה.

17/6/17 יום שבת 12:30 | במה מרכזית 
הופ! ילדות ישראלית - מבית היוצר של ערוץ הופ!

מופע הופ! ילדות ישראלית בשילוב שירי ילדות אהובים מאז 
ועד היום כגון: שירי ילדות, טיולים, שירי הפעלה בשיתוף 

הקהל, סבא אליעזר, אני נשאר אני, ועוד להיטי ילדים מכל 
הזמנים. מופע עם ניחוח ישראלי ונוסטלגי. לילדים והורים !



17/6/17 מוצ"ש  21:00 | במה מרכזית
אליעד נחום מארח את

קובי אפללו 
המופע של אליעד בליווי נגנים הינו שמח, מרגש וסוחף 

כאחד עם מיטב הלהיטים ושיריו מ-2 האלבומים.
במופע יארח אליעד את קובי אפללו שכובש את הבמה עם 

טקסטים עוצמתיים ומרגשים ויבצע את מיטב להיטיו.
המופע בתשלום: 25 ₪ מנוי זהב / 50 ₪ מנוי שנתי  - קיץ / 

70 ₪ אורח.
ביום זה המועדון ייסגר על כל מתקניו בשעה 17:00 לצורך 

היערכות למופע.

18/6/17 יום ראשון 18:30 | אולם תפוח
ספישל אירובי מדרגה

אודי פרידג' מארח את רותי ארליך

26/6/17 יום שני 20:30 | רחבת הדשא
מסיזומבה

עם טל, שרון ונעמה
כניסת אורחות תתאפשר בעלות של 30 ש"ח

28/6/17 יום רביעי 17:00 | מגרש משולב
הפנינג סיום חוג כדורגל

אימון משותף להורים וילדים וחלוקת מדליות לילדי החוג

29/6/17 יום חמישי 17:00 | מגרש משולב
הפנינג סיום חוג כדורסל

אימון להורים וילדים וחלוקת מדליות לילדי החוג.

אירועי יוני
17/6/17 מוצ"ש 

אליעד נחו�
מארח את

קובי אפללו



1/7/17 יום שבת 12:30 | אולם תפוח
הצגת שבת לילדי המועדון 

הנסיכה והאפון 
הצגת ילדים המספרת את סיפור האגדה המוכר והידוע.

1/7/17 מוצ"ש  21:00 | ספורטן פתח תקוה
אירוע פתיחת הקיץ

ליאור נרקיס במופע
מהאמנים הבולטים בישראל במופע סוחף ואנרגטי הכולל 

רשימה ארוכה של להיטים.
המופע בליווי נגנים וזמרות ליווי ובשילוב בין שיריו החדשים 
לצד להיטיו הישנים מכל שנות הקרירה ביניהם: "ערב טוב 

לך", "המלכה שלי", "לכל אחד יש", "חתול רחוב" ועוד.
המופע בתשלום: 25 ₪ מנוי זהב / 50 ₪ מנוי שנתי- קיץ /

70 ₪ אורח של מנוי | הסעה חינם מספורטן הוד השרון
ברישום מראש |  מספר המקומות מוגבל.

2/7/17 יום ראשון 21:00 | במה מרכזית 
נועה קירל

נסיכת הפופ במופע מקפיץ וסוחף
ובסיומה מסיבת בריכה.

אירועי יולי
1/7/17 מוצ"ש

ליאור נרקי� במופע
בספורטן פתח תקוה



4/7/17 יום שלישי 18:30 | במה מרכזית
רוי בוי 

מופע בידור מפתיע ומרתק שלוקח את הצופים להרפתקה 
בג'ונגל!

7/7/17 יום שישי 16:30 | אולם תפוח
    HAPPY  ZUMBA

שרון מארחת את עדי

8/7/17 יום שבת 12:30 | אולם תפוח
קוגומלו

המאסטר של הילדים במופע מרהיב לכל המשפחה

8/7/17 מוצ"ש 21:00 | במה מרכזית
אתניקס

המסיבה בהופעה חיה 
אתניקס הלהקה הכי ישראלית ששיריה הפכו לחלק בלתי 

נפרד מההוויה הישראלית יוצאת בסיבוב הופעות עם 
המופע המצליח "המסיבה של אתניקס" עם כל הלהיטים 

ביניהם: מתי לחזור, ציפור מדבר, קטורנה מסאלה, כתם 
הפרי, תותים, היא לא תשוב, יש אלוהים ועוד ..

המופע בתשלום: 25 ₪ מנוי זהב/ 50 ₪ מנוי שנתי – קיץ / 
70 ₪ אורח של מנוי. שימו לב : ביום זה המועדון ייסגר על כל 

מתקניו בשעה 17:00 לצורך היערכות למופע.

אירועי יולי
8/7/17 מוצ"ש



10/7/17 יום שני 18:30 | במה מרכזית
יובל המבולבל

מופע בידור מוסיקלי של כוכב הילדים בליווי רקדניות. 

15/7/17 יום שבת 12:30 | אולם תפוח
הצגת שבת לילדי המועדון 

סינדרלה 
סיפורה של נערה יפת תואר שחיה לצד אם חורגת ושתי 

אחיות רעות ונאלצת לעשות את כל עבודות הבית.

15/7/17 מוצ"ש 19:00 | ספורטן פתח תקוה
מופע שקיעה לכל המשפחה

לוקחים את הזמן 2
עם לי בירן, אליאנה תדהר ורוני דלומי

המופע המצליח ביותר בישראל חוזר בסיבוב הופעות חדש!
לאחר שכבשו את הבמות הגדולות ביותר בישראל מול 

עשרות אלפי צופים ממשיכים רוני דלומי, אליאנה תדהר 
ולי בירן, מלווים בלהקה חיה על הבמה להצדיע ליוצרים 

הגדולים ולשירים האהובים מכל התקופות עם שירים 
חדשים, עיבודים מרגשים ואורחים מפתיעים! 

המופע בעלות: 20 ₪ מנוי זהב / 40 ₪ מנוי שנתי-קיץ / 
60 ₪ אורח של מנוי. ילד מנוי עד גיל 10 חינם .

18/7/17 יום שלישי 18:30 | במה מרכזית
אבא קדברא

כוכב הילדים האהוב וכוכב מותק 
של פסטיגל במופע מרהיב המשלב 
 dvd-קוסמות, הומור, שירים מתוך ה
והרבה כיף. המופע לכל המשפחה 

ומשלב בובת ענק. 

אירועי יולי

15/7/17
מוצ"ש

בספורטן פ"ת



22/7/17 יום שבת 12:30 |  אולם תפוח
הצגת שבת לילדי המועדון 

הדייג ודג הזהב 
סיפור העוסק בצניעות, הסתפקות המועט והערכת האושר.

22/7/17 מוצ"ש 21:00  |  בספורטן פתח תקוה

שלמה בראבא
שלמה בראבא במופע יחיד המספר את סיפור חייו מלידתו 

ועד היום. בהומור המטורף  שלו הוא לא פוסח על אף תחנה 
בחייו, אישית ומקצועית ומפרק אותם לחתיכות. מופע 

ווירטואוזי ומרגש שמשלב תיאטרון ובידור, הומור ואופטימיות.
המופע בתשלום: 20 ₪ מנוי זהב | 40 ₪ מנוי שנתי/קיץ | 60 ₪ 

אורח של מנוי | המופע מיועד לגילאי 18 ומעלה.

23/7/17 יום ראשון 17:30 | אולם תפוז 
סדנת בישול לילדי המועדון

הילדים מוזמנים לאפות עוגיות ולהכין לעצמם קסטת עוגיות 
שוקולד ציפס עם גלידה. 

הסדנא תתקיים ב-2 סבבים. ההרשמה לפעילות במשרדי המועדון.

24/7/17 יום שני | אולם תפוח
השקת תוכניות

18:00                    עם איריס, טל וענבל
19:15                    עם אורלי, לילך וענבל

20:30                    עם נעמה
ההרשמה תיפתח ב-16/7

25/7/17 יום שלישי 18:30 | במה מרכזית
השלגלים 

במופע מוסיקלי עשיר,
ססגוני ומצחיק

לכל המשפחה.

 

29/7/17 יום שבת 12:30 | אולם תפוח 
הצגת שבת לילדי המועדון 

אריה בספריה 
בואו לגלות מה קורה כשאריה גדול ומפחיד נכנס לספריה.

31/7/17 יום שני - ערב תשעה באב
המועדון ייסגר בשעה 19:00. )הפעילות תתקיים במתכונת 

  body balance רגילה עד לשעה זו (. בערב זה יתקיים שיעור
בשעה 17:30 בלבד.

אירועי יולי
22/7/17 מוצ"ש 

שלמה בראבא
בספורטן פ"ת



אירועי אוגו�ט
1/8/17 יום שלישי | תשעה באב
המועדון פתוח במתכונת רגילה 

שיעורי הסטודיו יתקיימו במתכונת רגילה ומותאמת ליום זה.

2/8/17 יום רביעי 18:30 | במה מרכזית 
הקרקס הברזילאי   

מופע קרקס מסוג אחר ואתם הולכים להיסחף לתוך החוויה 
המדהימה הזו. הולה הופ, נער גומי, קפוארה, אקרובטיקה, 

חד אופן, ג'אגלינג ועוד...

5/8/17 יום שבת 12:30 | אולם תפוח
הצגת שבת לילדי המועדון 

החתול במגפיים
הצגה משעשעת המבוססת על אגדת העם הידועה 

בשילוב שירים מקוריים.

5/8/17 מוצ"ש 20:00 | במה מרכזית
שוברים את הרשת

במופע קורע מצחוק, קצבי, תוסס ועדכני, כל כוכבי הרשת 
על במה אחת: עדי ביטי, נועה פילטר, אשלי וקסמן בקשי, 

קטריקס ודורון ביטון, שגיא ביטבוקס ולסיום מסיבת ריקודים.
המופע בתשלום:  20 ₪ מנוי זהב  | 40 ₪ למנוי שנתי-קיץ.

ביום זה המועדון ייסגר בשעה 17:00 לצורך היערכות למופע

5/8/17
מוצ"ש



אירועי אוגו�ט
8/8/17 יום שלישי 18:00 | אולם תפוח

חוגגים את טו באב
love core

רועי ודנה בשיעור מלא אהבה
שיעור פילאטיס לא יתקיים

18:30 | במה מרכזית
פרופסור פוקס 

מופע לכל המשפחה מתוך הסדרה "מר עגבניה" והמחזמר 
"גיבורי האור" במופע בידור. 

12/8/17 יום שבת 12:30 | אולם תפוח
נסיך צפרדע

הצגה מוסיקלית ומצחיקה המלמדת את הילדים לקיים 
הבטחות וממחישה עד כמה היופי הפנימי חשוב בהרבה 

מהיופי החיצוני.

בשיתוף:

מנויים
ל

ולקהל

הרחב

12 מפגשים  יחס אישי  מדריכים ברמה המקצועית הגבוהה ביותר.

ב�פורט�
הוד השרו�

וד
ימ

ל
ייה

שח

ההרשמה בעיצומה!



12/8/17 מוצ"ש 21:00 | במה מרכזית
טוביה צפיר - מופע בידור!

החקיין של המדינה, האיש בעל אלף הפרצופים במופע 
בידור בו הוא מתכנן את מסיבת יום הולדתו ה- 70. בשילוב 
קטעי אקטואליה, מערכונים וחיקויים של פוליטיקאים מכל 

הזמנים. 
המופע חינם למנויים. יש לקחת הזמנות ממשרדי המועדון. 

אורחים של מנויים – 40 ₪.
ביום זה המועדון ייסגר בשעה 17:00 לצורך היערכות למופע.

15/8/17 יום שלישי  18:30 | במה מרכזית 
אורן ואייל 

צמד הקוסמים התאומים מתוך הסדרה "בי"ס למכשפים" 
המשודרת בערוץ לוגי, במופע קסמים בשיתוף הילדים. 

19/8/17 יום שבת 12:30 | אולם תפוח
בת הים הקטנה 

הצגת ילדים קסומה על אהבת אמת שגוברת על כל 
מכשול ומבוססת על סיפור הילדים המוכר והידוע. 

22/8/17 יום שלישי  18:30 | במה מרכזית 
מולי וצומי - מותג הענק מבית ערוץ הופ!

מופע קצבי ועשיר בשילוב השירים הפופולאריים מתוכנית 
הלהיט המשודרת בערוץ הופ!

אירועי אוגו�ט

12/8/17 מוצ"ש
טוביה צפיר

מופע בידור!



26/8/17 מוצ"ש
שלומי שבת

בספורטן פ"ת

26/8/17 יום שבת 9:30 | אולם תפוח
חיזוק דינמי בזוגות

עם דנה ורועי

12:30 | אולם תפוח
הצגת שבת לילדי המועדון 

הזמיר וקיסר סין 
הצגה מוסיקלית על זמיר שרק רצה לשיר.

 

26/8/17 מוצ"ש 21:00 | ספורטן פתח תקוה
שלומי שבת

מופע קצבי, תוסס ומלא בניחוחות ומקצבים אתניים ים 
תיכוניים, ספרדיים ותורכים. המופע בליווי נגנים, זמרות ליווי, 

סאונד ותאורה מרשימים אשר יצרו יחדיו מופע סוחף ומרגש 
המשלב את מיטב להיטיו: "אבא", "בראשית עולם", "בגלל 

הרוח", "שתדעיֿ", "ואני שר",  "האישה של חיי" ועוד...
המופע בתשלום: 35 ₪ מנוי זהב / 70 ₪ מנוי שנתי-קיץ / 

90 ₪ אורח של מנוי  | הסעה חינם מספורטן הוד השרון ברישום 
מראש |  מספר המקומות מוגבל.

29/8/17 יום שלישי 18:30 | במה מרכזית 
הקרקס הטנזני

היישר מטנזניה הרחוקה מגיעים אלינו חברי להקת הקרקס 
והאקרובטיקה "טנזניה סטארס" למופע וירטואוזי אנרגטי 

ומדהים.

אירועי אוגו�ט


