
ßמרכז קהילתי רובע ט
מידעון חוגים ופעילויות

≤∞±π≠≤∞ תש¢פ

רח' ראשון לציון 4, אשדוד )הכניסה הדרומית לאשדוד, פניה שניה ימינה(
matnast@ironit.org.il 08-8541079 .טל. 08-8541158 פקס

www.hugim.org.il חפשו אותנו      "מתנ"ס ט' אשדוד"    ניתן להרשם דרך האתר

03
-6

87
44

43
מ 

ע״
 ב

ת
סו

פ
הד

לן 
סו

ט.ל.ח הזכות לשינויים שמורה

בס״ד



*לנרשמים לחוגים במזכירות המתנ"ס/אינטרנט מתבקשים לקרוא ולחתום על תקנון במזכירות המתנס
*יש לוודא פתיחת חוג מול מזכירות המתנ"ס * הזכות לשינויים שמורה בהתאם לתקנון המתנ"ס ט.ל.ח

ראש השנה

יום הכיפורים

סוכות

ערב יום השואהשמחת תורה

ערב יום הזכרוןפורים

יום הזכרון פסח

יום העצמאות

שבועות

יום ה׳ 31.7.20

ג׳-ד׳
8-9.10.19

א׳-ב׳
13-14.10.19

א׳-ב׳
20-21.10.19

שלישי 21.4.20
סיום פעילות ב-19:00

רביעי 10.3.20 
שוק פורים בבוקר

רביעי
29.4.20

חמישי
28.5.20

סיום שנת
פעילות

א׳-ג׳
29-30.9/1.10

8-15.4.20
ד׳-ד׳

שני 27.4.20 
סיום פעילות ב-19:00

שלישי
 28.4.20

לוח חופשות
חוגים תש״פ

בס"ד

תושבים יקרים 
כמידי שנה, מופצת חוברת החוגים והפעילויות של המרכז הקהילתי, ובה מגוון רחב של היצע 

למנעד רחב של קהלים: גיל הרך, ילדים, נוער, מבוגרים ולאוכלוסיית גיל הזהב.
, בתחומי עניין  התרבות הינה מרכיב חשוב בעירנו ועל כך אנו שמים דגש. באיכות הפעילויות 

מגוונים ולאורך כל השנה.
גם השנה, הקפדנו על מתן שירות איכותי ומקצועי ועם צוות הדרכה מוסמך ומיומן.

בהזדמנות זו, רוצה אני להודות להנהלת המתנ"ס ולצוות העובדים, הדואגים כל השנה להנעים את זמנכם, אתם – 
הנוטלים חלק בפעילויות המרכז הקהילתי.

אני מזמין אתכם להצטרף למשפחת המרכז הקהילתי ולהיות יחד אתנו, שותפים לחוויה קהילתית- תרבותית, מאתגרת 
ומהנה.

בברכה 
אורן טויאל

מנכ״ל החברה העירונית לתרבות ופנאי.

תושבים יקרים,
שנת פעילויות חדשה עומדת בפתח, ואיתה יעדים ומטרות.

צוות העובדים במתנ"ס שמח להציג בפניכם את תוכנית הפעילויות לשנת פעילות תש"פ- עם 
מגוון פעילויות רחב ואיכותי.

דאגנו לשמר את הנכון, הטוב והאיכותי, לשפר ולייעל את הנחוץ ולחדש בהתאם לבקשתכם, כל 
זאת מתוך רצון שכל תושב יראה במרכז הקהילתי בית ללמידה, העשרה, להרחבת ידע, לחוויה 

ולכיף, בנוסף ישמש בית חם לתושבים.
והנאמן הרואה בעבודתו שליחות  ורחבת ההיקף מתאפשרת בזכות הצוות המקצועי, המסור  כל העשייה המגוונות 

קהילתית.
העושה מידי יום את המיטב כדי לתת שירות טוב, איכותי ומקצועי לכולם.

אנו מזמינים אתכם תושבי הרובע להצטרף למשפחת המרכז הקהילתי להיות שותפים ליצירה ולעשייה החינוכית- 
קהילתית ולקחת חלק במגוון הפעילויות ומשוכנעים כי תמצאו בהם עניין, איכות והנאה.

בברכת שנת פעילות פוריה
עו״ד דוד ביטון

מנהל מתנ"ס ט'

 



אומנות והעשרה

הערותמחיריום                       שעהגיל\כיתהחוג\ מדריך

בי"ס לאומנות ארטלין 
אלינה יצחקי

נוער 
מבוגרים 

בתיאום עם המדריכה
ציור על גבי קנבס עיצוב תמונות ע”י משחות עיצוב 295 ₪ אלינה יצחקי:050-4520841   

והמון טכניקות. ניתן גם לשפץ רהיטים ישנים. 

שביל המעשים הטובים
50 17:30-19:00₪הא-ו חב״ד

מפגשים ופעילויות בתחום האמנות, סיפור ויצירה.לבנות בלבד 

דינוזאורים פארק 
היורה

חכמולוגי 
170 ₪ 17:00-18:00גא-ג 

בניית דגמים ממונעים בנושא דינוזאורים. 375 ₪ חומרים

מסביב לעולם 
170 ₪ 18:00-19:00 גד-ו חכמולוגי

375 ₪ חומרים 
מסע מרתק בעזרת בניית מודלים של אתרים מסביב 

לעולם.

לגו אתגרי
א-ומהנדסים צעירים

4-6

16:15-17:30ה
 17:30-18:15

₪ 175
₪ 160

  

 לימוד הנדסה ופיזיקה דרך בניית לגו.

אילוף כלבים 
עקרונות אילוף כלבים וביצוע פקודות בסיסיות 200 ₪ 16:45-17:30 בא-והחי והצומח 

ציור 
אווה זלינגר

ה- חטיבה 
א- ד 

גיה”ר  

א
א 
ד

 16:00-17:30
 17:30-19:00
17:00 -18:00

 ₪ 190
 ₪ 190
 ₪ 150

חומרים תשלום נפרד

לימוד הציור עפ”י קצב ויכולת אישית

ג'אגלינג - דינמיקו 
ברנרד חזן

א’-ו’ 
לפי קבוצות 

גיל

17:00-17:45ג.ה
לימוד יסודות הג'אגלינג ושיווי משקל.200 ₪

רובוטריקים
דור העתיד 

א-ג
17:00-18:15ד ד-ו

בחוג הילדים יבנו רובוטים ויכירו את עולם הלוגי.170 ₪ 18:15-19:00 

3-5מחשבים
17:00-17:45אנוער/בוגרים

19:30-21:00
₪120
₪170

בחוג נלמד אותיות, צבעים, מספרים וצורות דרך משחק 
בצורה חוויתית.

יישומי מחשב, ידע בסיסי במערכות הפעלה, תוכנת 
אופיס, וורד, אקסל ופאאור פוינט ועוד...



ריקוד ומחול

משחקי כדור

הערותמחירשעהיוםגיל\כיתהחוג

ג׳אז D דאנס 
דקלה וקנין 

גיל הרך 
א-ג
ד-ו

להקה צעירה 

ד
ב

ב.ד
ב.ד

 

 16:45-17:30
16:45-17:30

 17:30-18:15
 18:15-19:00

 ₪ 120
 ₪ 120
₪ 180

 ₪ 180

חוג שכולל את כל סגנונות המחול ומתבסס על טכניקות 
וגמישות.

ריקודי בטן
הילה אוליאל

א-ו
נערות ונשים

ד
18:00-18:45
18:45-19:30

אמנות המחול המזרחי לצלילי מוסיקה אתנית120 ₪

היפ הופ 
רעיה אבינזר

מבוסס על תרבות ריקוד הרחוב המשלב תנועה קצב ומוסיקה 130 ₪ 17:00-17:45 ה ד-חטיבה
טובה

שיעורי בלט מקנים יסודות, טכניקה, מפתחים קואורדינציה 120 ₪ 16:45-17:30 ד 4.5-6בייבי בלט
וביטוי פיזי וריגשי.

זומבה
לוסי בן חמו

שיטת אימון גופני אירובי באמצעות ריקוד. מבוסס על שילוב 120 19:00-19:45₪גנערות ונשים
תנועות ריקוד המושפעות מסגנונות שונים.

ריקודי שורות
דני חסיד 

א.ה מבוגרים 
א.ה 

09:15-10:00
 20:00-20:45

בחוג נלמד לרקוד בשורות ובמעגלים₪100 

ריקודי עם
מאיר אלפסי

ריקודי עם למתחילים ומתקדמים לצלילי מוסיקה ישראלית.18:15-19:00₪100המבוגרים

הערותמחירשעהיוםגיל\כיתהחוג

כדורגל 
מ.ס. אשדוד

א-ג
ד-ו

15:00-16:00א.ג
16:00-17:00

 במהלך החוג ילמדו הילדים משחקי תחרות חינוך 165 ₪ 
למצוינות וערכים כמו כן יתקיימו טורנירים במתנ"סים. 

130 ₪ 17:00-18:00אגיה”ר 

כדורסל
בית”ר אשדוד

א-ג
ד-ו 

16:00-16:45 ב.ד 
 16:45-17:30

הקניית יסודות הכדורסל טיפוח ואיתור שחקנים מצטיינים 60 ₪ 
ע"י מדריכים מוסמכים הכנת השחקנים לקבוות קליטה 

של הנוער.

כדורסל בנות
בית״ר אשדוד

לימוד יסודות הכדורסל פיתוח קואורדינציה אתלטיקה 60 ₪ 16:45-17:30 ב.ה א-ו 
ביטחון עצמי וחינוך למצוינות.



אומנות לחימה

הערותמחירשעהיוםגיל\כיתהחוג

 MMA
אורון כחלון 

אצלנו ניתן להתאמן באיגרוף תאילנדי, ג׳יו ג׳יטסו ברזילאי, איגרוף 250 19:15-20:15₪ג.ה8-14
האבקות ולחימה משולבת.

החוג מקנה גמישות, מפתח כח סיבולת וביטחון עצמי.
בנוסף התמודדות במצבי לחץ ושמירה על אורך חיים בריא.  

250 ₪ 19:00-20:15א.ד 15+ 

300 20:15-22:00₪א.ד.הנבחרת מבוגרים

ג׳ו ג׳יטסו ברזילאי 
והאבקות

220 18:00-19:00₪א.דנוער ובוגרים

250 18:00-20:00₪בנוער ובוגריםאימון כושר בתנועה

250 20:00-22:00₪בנוער ובוגריםאגרוף

קפוארה 
אורון כחלון 

אומנות לחימה ברזילאית המוסווית באמצעות ריקוד מפתחת מיומנות 200 ₪ 16:45-17:30 ג.ה 3-6
רבות כגון קצב.קואורדינציה משמעת ביטחון עצמי התמצאות במרחב 

חיזוק הגוף מודעות חברתית והגנה עצמית  200 17:30-18:15₪ג.ה 6-8

220 18:15-19:15₪ג.ה8+

 ITF טאיקוון-דו
גידו סחנובצקי 

8+
6-7
4-5

3

אומנות לחימה קוריאנית מודרנית המשלבת טכניקות לחימה 210 ₪ 15:30-16:30א.ד 

16:30-17:15 ₪ 170

17:15-18:00 ₪ 170

 18:00-18:40 ₪ 160

קארטה
לאוניד נירודצקי

קראטה ספורט אולימפי הוא אחד מאומנויות הלחימה הנפוצות בעולם.175 17:00-17:45₪א.ה4-6
אמנות לחימה יפנית קלאסית וקיימים שיטות שונות של קראטה

בחוג נלמד: קרבות ותחרויות, תרגול של קאתות, עמידה בקרב, טכניקות, 
חסימות והפלות..

17:45-18:45א.ב.ה7-11
16:15-17:15

₪ 210

א.ה12+
ב

18:45-19:45
19:00-20:00

₪ 210

70 ₪ תוספת לחוג16:00-17:00גנבחרת קאטות

70 ₪ תוספת לחוג17:00-18:00גנבחרת קרבות

21:00-22:00₪185ב.המבוגרים

הגנה עצמית
אסתי אידלמן

תוכנית אימונים ייחודית המתמקדת על שיפור הביטחון העצמי, שיפור 120 20:15-21:15₪דנערות ונשים
יכולת ההתמודדות תחת לחץ, ושיפור יכולת ההתמודדות כנגד גבר 

תוקפן ובזכותה של האישה לסרב לכל אקט פוגעני. בנוסף דגש על הפן 
הפסיכולוגי, של הנתקפת ושל התוקף, תוך מתן כלים לשינוי עמדה.



התעמלות

הערותמחיר שעהיום גיל\כיתה חוג 

אימון עם 
פולה רווח 

בנשים וגברים 
ג
ד
ה

21:00-21:50 דינאמי
20:15-21:00 ממוקד
21:00-21:50 דינאמי
20:15-21:00 ממוקד

נעבוד על כושר בריא אירובי קצבי פילאטיס.175 ₪ 

מגוון אימונים אינטנסיביים.  

התעמלות רפואית 
עדה סטפנוב 

שיטת אימון המשתמשת בתרגילי התעמלות למטרות מניעה 90 ₪ 8:15-9:00א.ה +50 
וטיפול במחלות.

התעמלות רפואית 
דפנה אדרי

90 ₪ 08:15-09:00 ב.ד +45

התעמלות אתגרית
סילבי שוקרון

2.8-5.5
6-8

16:30-17:15ג
17:15-18:00

מפתח כוח קואורדינציה והעלאת הדימוי העצמי נעבוד 120 ₪
על עמידת ידיים גלגולים ועוד...

התעמלות לגיל הרך 
גלי מאירוביץ

 1.5-2.5
1.5-2.5
2.5-3.5

 3.5  

16:00-16:45א
16:45-17:30
17:30-18:15
18:15-19:00

חוג המשלב בתוכו תרגילים והפעלות שנועדו לגרות ולהעשיר 145 ₪ 
את מערכות התחושה השונות ופיתוח מיומנות היסוד בגיל 

הרך.
בליווי אביזרים לכל חוג, פעילות הורים וילדים.

התעמלות אומנותית
מריה ויינבלט

ב.מתנ״סחובה-א
ה. אולם

17:20-18:05
17:15-18:00

 ₪ 170

 ₪ 210

חוג המשלב תנועה עם אביזרים בליווי מוסיקה מפתח גמישות 
קואורדינציה יציבות חוש קצב ומשמעת עצמית.

מסייע בחיזוק השרירים, הענף מפתח אצל הבנות ביטחון 
עצמי ויוצר עבורן מסגרת שמלמדת למשמעת ומחנכת 

לבריאות ואהבה לספורט.  ב-ה 
ב.מתנ״ס
ה. אולם

18:05-18:50
16:30-17:15

ד.מתנ״סנבחרת 
ה. אולם

18:40-20:00
 15:30-16:30

טאיצ׳י 
לאוניד נירודציקי

א.ה מבוגרים 
ב.ה

8:00-9:00
20:00-21:00

 סוג של אומנות לחימה רכה. החוג מסייע לשמירה ושיפור 170 ₪ 
הבריאות 

עיצוב וחיטוב 
דקלה וקנין

במסגרת שיעורי התעמלות המשולבת נעבוד על התעמלות 170 ₪ 19:00-19:45ב.ד נערות ונשים 
בונה עצם אירובי ועיצוב הגוף 

פילאטיס 
דפנה אדרי

פילאטיס היא שיטה לאימון גופני שנועדה לשפר את היציבה 170 ₪ 19:00-19:45א.ג נערות ונשים 

ואת התפקוד היומיומי של הגוף.

התעמלות בריאותית 
ילנה זיבוב

19:30-20:30א.ד מבוגרים 
20:30-21:30

שיטת טיפול רפואית המשתמשת בתרגילי התעמלות145 ₪ 
מומלץ במיוחד בגיל העמידה לחיזוק השרירים, תפקוד איברים 

חיוניים ולשמירה על שיווי המשקל

התעמלות קרקע 
מכשירים

אבי לוי

א-ג
ד-ו

16:00-16:45א
16:45-17:30

חוג התעמלות קרקע ואקרובטיקה, מפתח יכולת מוטורית ₪160
עם דגש על ביטחון עצמי, דימיון עצמי, חגורת כתפיים, 

קואורדינציה ומשמעת בעזרת מכשירים.

   



למידה

הערותמחירשעהיום גיל\כיתה חוג 

אנגלית
איגליש מאסטר

אלי אזולאי

3.5-6
א-ב
ג-ד
ה-ו 

ד
ב.ד 
ב.ד

ב.ד 

16:30-17:15
17:15-18:00
18:00-18:45
18:45-19:30

 ₪ 130

לימוד אנגלית בצורה חוויתית ובשיטה ייחודית  ₪ 180

פיזיקה בשילוב חדרי 
בריחה

משרד המדע
פיתוח חשיבה לוגית, חוקי פיסיקה בחלל, חשיבה ביקורתית ויצירתית.50 16:00-16:45₪אב-ו

רובוטיקה מעופפים
50 16:45-17:30₪אג-ומשרד המדע

כובד, התנגדות, משיכה ,כיווני רחף, מגנטיות, כיצד מנוע פועל, בניית רחפנים ושיטות 
שיגור.

מוכנות לכיתה א
מירי נחמיאס

17:15-18:15גגן חובה
 ₪ 150

 
הכרת מיומנויות הדרושות לקראת כיתה א’

חשיבה מחוץ לקופסא 
צלילה ברודצקי-ראש 

מאמנת בכירה
250 ₪ 19:00-20:30 ג מבוגרים 

נלמד לעבור מהתנהגות אוטומטית המעכבת לניהול עצמי מתוך עוצמה. לנהל 
משברים ולפתח את התודעה באמצעות רכישת כלים אימוניים

חולומות ומחשבות
צלילה בורדצקי- ראש

מאמנת בכירה
250 17:00-18:30₪במבוגרים

נפתחת סדנא חדשה של "חשיבה מחוץ לקופסא-חלומות ומחשבות" 
חולמים חלומות? איך מגשימים אותם? מהם המסרים וכיצד יכולה להבין? מה ואיך 

עלי לעשות ולשנות בעצמי על מנת להגשים חלומות ולהגיע למטרה?

מתמטיקה
יאנה זרך

ה-ו
חטיבה

ה
16:30-17:30
17:30-18:30

פרוייטק מהמ״וח - מפגדי העמקה מתמטית ופיתוח חשיבה מתמטית. ₪190

ארועי תרבות למבוגרים
ßבמרכז קהילתי ט

¢סבתא שלי¢
מופע לדוברי

השפה הרוסית

   לינור אברגßל
הרצאה מרגשת,
סוחפת ומצחיקה

בנושא:
״כח והתעצמות נשית״

חגיגת אנדלוסיה
שיר ידידות לדוד -

רבי דוד אדרי ואבי אדרי
בליווי 4 נגנים.

ישיבה סביב שולחנות
כיבוד קל

 ¥Æ±±

בשעה
±π∫≥∞

≤∑Æ±±
בשעה
≤∞∫≥∞

בשעה
≤∞∫∞∞

בשעה
≤∞∫≥∞

±µÆ±≤∞Æµיוצאי להקת שפתיים
2 זמרים בליווי 4 נגנים.

ארועי תרבות למבוגרים
ßבמרכז קהילתי ט

עלות כרטיס ∫ ∞≥₪

ישיבה סביב שולחנות
כיבוק קל



≤Æµ≠∂ תאטרון בובות לגילאי
ימי שני בשעה ∞≤∫∑±

מפגשי תאטרון המשלב חוויה עשירה וצבעונית בעזרת תפאורה¨
 Æבובות ומוסיקה

הורים וילדים¨ בואו לצפות בהצגת המתבססות על סיפורי
Æסופרים מוכרים בשילוב יצירה ואמנות

∞±Æ∏≥     האריה שאהב תות
±±Æ∏±    כספיון

≥±πÆ       מופע קרקס דורטו
±Æ≤±       איילת מטיילת

≥Æ∑±       חנהלßה בשמלת השבת
≤Æ∂±       מוכר הכובעים
µÆµ≥       אליעזר והגזר

מחיר כרטיס
ילד ´ מלווה
Æבלבד ₪±µ

שימו לב°
מספר המקומות מוגבל


