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חני אבן חיים
מתחילים | יום ב׳ | 450 ₪
מתקדמים | יום ב׳ | 450 ₪

מחשבים הגיל הרך
ילנה מירוזייב

כיתה א׳-ו׳ | ימי א׳, ד׳ | 160 ₪

לירון אסרף
כיתה א׳-ו׳ | ימי א׳, ד׳ | 120 ₪

אריקה פטלזון
כיתה א׳-ו׳ | יום ד׳ | 120 ₪

דניאל צ׳רטקוב
ילדים | ימי ב׳, ה׳ | 170 ₪

טניס שולחן

היפ הופ ואקרודאנס

אנגלית

אימונים פונקציונליים

שיר פרץ
טרום חובה/חובה | ימי א׳-ד׳ | 180 ₪

יוסי עזר
טרום חובה/חובה | ימי א׳ | 150 ₪

לירון אסרף
טרום חובה/חובה | ימי א׳, ד׳ | 120 ₪

מאוריסיו אוליביירה
טרום חובה/חובה | ימי ג׳, ה׳ | 160 ₪

בלט ״פאנוב״

ספורט אתגרי

ג׳אז

קפוארה

ילדים

דניאל צ׳רטקוב
מבוגרים | ימי ב׳, ה׳ | 220 ₪

נוי יקוטיאלי
כיתה א׳-נערות | יום ב׳ | 120/150 ₪

אימונים פונקציונליים

היפ הופ לנוער דתי
מתחילות/מתקדמות

ליאת נבט
מבוגרים | ימי ב׳, ד׳ | 60 ₪

התעמלות גברים

לאה בדוק
מבוגרים | ימי ב׳, ד׳ | 60 ₪

אריקה פטלזון
מבוגרים | ימי א׳,ד׳,ה׳ | 600 ₪

20 מפגשים

יוגה

אנגלית מתחילים/מתקדמים

מירי אלבז
מבוגרות | ימי א׳, ב׳, ד׳ | 

סטודיו פתוח לנשים

מאוריסיו אוליביירה
מבוגרים | ימי ג׳, ה׳ | 170 ₪

ילנה ז׳יבוב
מבוגרים | ימי ב׳ , ד׳ | 145 ₪

מירי ערשי
מבוגרים | ימי א׳ , ד׳ | 175 ₪

מירי ערשי
מבוגרים | ימי א׳ , ד׳ | 160 ₪

קפוארה

התעמלות בונה עצם

אירובי קיק

פילאטיס

ילנה מירוזייב
מבוגרים | ימי א׳, ד׳ | 200 ₪

טניס שולחן

₪ 100
₪ 180
₪ 250

11.11.20   “כיפה אדומה”
תיאטרון צחוקלה בשעה 17:30

16.01.20    ד”ר יגאל בן נון
“יהוה, בני ישראל והמקרא”

בשעה 20:00

13.01.20   “דודי שמחה”
תיאטרון מדיטק בשעה 17:30

21.05.20   איתן מסורי -  “אלוהים נתן לך במתנה”
בשעה 20:00

17.02.20   “כיף כף הקוף”
תיאטרון צחוקלה בשעה 17:30

25.06.20   דני בסן - “אינטימי” )מופע חדש(
בשעה 20:30

25.05.20   “לא סתם סיפור”
תיאטרון מדיטק בשעה 17:30

02.03.20    "קרקס דורטו"
בשעה 17:30

22.06.20    “פרח לב זהב”
בשעה 17:30

23.09.19    “מהומה על הבמה”
תיאטרון מדיטק בשעה 17:30

22.11.19   דפנה ארמוני – “מאז ועד היום”
מופע מוסיקלי בשעה 20:00

מרכז קהילתי "חרצית" משמש כבית חם לתושבי רובע ח׳. במרכז הקהילתי "חרצית" 
מקווים כי כל אחד מתושבי הרובע מוצא וימצא את מקומו בתוך לוח הפעילות. העיר 
אשדוד והחברה העירונית שמה את ה"תושב במרכז הקהילתי" ומתוך תפיסה זו פועל 

מרכז קהילתי "חרצית", רובע ח׳.

פנינה פרלמוטר, מנהלת המרכז: "צוות המרכז הקהילתי "חרצית" נמצא תמיד לשירות 
הקהילה ועושה כל שביכולתו על מנת להביא לקהילה את הטוב ביותר תוך השקעה רבה, 

חשיבה מתמדת ויצירתית ורצון להשתפר כל הזמן”.

מרכז קהילתי "חרצית" נותן מענה החל מגיל הרך, ילדים, נוער, מבוגרים ועד גיל הזהב 
וזאת דרך חוגים, צהרונים, קייטנות, הצגות, פרויקט התושב במרכז הקהילתי, פעילות 
קהילתית, פעילות מד"צים, מועדון נוער, פרויקט נתיב להצלחה – המכין ילדים לכיתות 

מצוינות ומופת. ועוד...

בעשייה  חלק  לקחת  יקרים  תושבים  אתכם  מזמינים  "אנו  מסכמת:  פרלמוטר,  פנינה 
הקהילתית הענפה וליזום איתנו יחד תכנים ואירועים נוספים ומאחלים לכם שנת פעילות 

מהנה ושנה טובה לכל בית ישראל”.

מרכז קהילתי חרצית - רובע ח׳
מנהלת: פנינה פרלמוטר
שד׳ הפרחים 18 אשדוד

טל: 08-8542830

התושב במרכז הקהילתי 

ח
ל.

ט.

ח
ל.

ט.

12 מפגשים

מבוגרים 20 ₪ילדים
₪ 15

נוער

מבוגרים

מרים אלבז מבוגרים | ימי א׳, ג׳ | 60 ₪ 
ליאת נבת מבוגרים | ימי ב׳, ד׳ | 60 ₪

שמחה צברי מבוגרים | ימי א׳,ב׳,ד׳,ה׳ | 60 ₪
לאה בדוק מבוגרים | ימי ג׳, ה׳ | 60 ₪

לירון אסרף
כיתה ז׳-ט׳ | ימי א׳, ד׳ | 170 ₪

ילנה מירוזייב
כיתה ז׳-יב׳ | ימי א׳, ד׳ | 200 ₪

דניאל צ׳רטקוב
נוער | ימי ב׳, ה׳ | 220 ₪

אימונים פונקציונליים

התעמלות נשים

ג׳אז

טניס שולחן

נוי יקותיאלי
כיתה ז׳-ט׳ | יום ב׳ | 120 ₪

מיכאל טרכטנברג
כיתה ז׳-י״ב | ימי ג׳+ה׳ | 160 ₪

היפ-הופ

איגרוף 

אווה זלינגר
מבוגרים | יום ב׳ | 200 ₪

ציור

שיר פרץ
כיתה א׳-ב׳ | ימי א׳-ד׳ | 180 ₪

בלט ״פאנוב״

יוסי עזר | כיתה א׳ | ימי א׳ | 150 ₪

לירון אסרף
כיתה א׳-ו׳ | ימי א׳, ד׳ | 170 ₪

מאוריסיו אוליביירה
כיתה א׳ )מתחילים/מתקדמים( | ימי ג׳, ה׳ | 160 ₪

כיתה ב׳-ה׳ | ימי ג׳, ה׳ | 170 ₪

ספורט אתגרי

ג׳אז

קפוארה

מוטי בניטה
כיתה א׳-ו׳ | ימי א׳, ד׳ | 160 ₪

טאקוונדו

מ.ס אשדוד
כיתה א׳-ו׳ | ימי א׳, ג׳ | 80 ₪

קט-רגל

חני אבן חיים
כיתה ה׳-ו׳ | יום ה׳ | 160 ₪

הדפסה בתלת-מימד

נוי יקותיאלי
כיתה א׳-ו׳ | יום ב׳ | 120 ₪

להקה  | יום ב׳ | 150 ₪

מיכאל טרכטנברג
כיתה א׳-ו׳ | ימי ג׳+ה׳ | 160 ₪

מרינה ברונשטיין
כיתה ג׳-ו׳ | יום ג׳ | 120 ₪

היפ-הופ

איגרוף 

זומבה
אריק ברון

נוער |  280 ₪

פרוייקט ״נתיב להצלחה״


