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אניטה ביידר + אירה
גיל 4-5 | ימי א׳, ג׳
גיל 3-5 | ימי א׳י ג׳

₪ 200/250
אלפרד קריאולינסקי

גיל 9-13 | ימי ב׳, ה׳ | 180 ₪ 
גיל 5-8 | ימי ב׳, ג׳ | 180 ₪

מתקדמים גיל 8-12 | ימי ב׳ ה׳ | 200 ₪
תחרותי בתיאום עם המדריך ע׳׳פ שעות

אסתר לב
מתחילות גיל 8-10 | ימי ג׳, ה׳ 
מתחילות גיל 6-10 | ימי ג׳, ג׳

₪ 380

ארקדי בוגולובסקי
גיל 4-8 | ימי א׳, ב׳ | 180/200 ₪

גיל 9-13 | ימי א׳, ב׳ | 220/250 ₪
גיל 13+ | ימי א׳, ב׳, ד׳ | 220/250 ₪

מ.ס. אשדוד- ג׳איס רביבו
גיל 6-12 |  120 ₪

אייל
כיתה א׳-ד׳ |  130 ₪

לאוניד נרודיצקי
ימי א׳, ג׳ 

פעם בשבוע: 50 ₪
פעמיים: 80 ₪

אלכסנדר
ימי ב׳, ג׳, ה׳ | 280 ₪

מירי ערשי
ימי ב׳, ג׳, ה׳ | פעם בשבוע: 50 ₪
פעמיים: 70 ₪ | 3 פעמים: 100 ₪

משה בוחניק
יום ג׳ | 60 ₪

שוש רבני
ימי א׳, ה׳ | 40 ₪

ויטאלי נביאודומיסקי
מתחילים גיל 5-7 בתיאום עם המדריך

10 שיעורים | 490 ₪

ויטאלי נביאודומיסקי
מתחילים גיל +15 בתיאום עם המדריך

10 שיעורים | 650 ₪

יוליה אינגרמן
גיל 12-16 | ימי א׳, ה׳ | 600 ₪

יוליה אינגרמן
גיל 8-12 | ימי א׳, ה׳ | 560 ₪

ניקול קלייזנוב
גיל 8-12 | ימי א׳, ג׳, ה׳, ו׳ | 520 ₪

ניקול קלייזנוב / אריה
מתחילים גיל 4-6 | ימי א׳, ג׳ | 380 ₪

מתקדמים גיל 7-9 | ימי ב׳, ד׳ | 380 ₪

אירנה טפלוב
גיל 6-8 | ימי א׳, ב׳, ג׳ ,ה׳

₪ 450

גלורי
גיל 11-12 )מתקדמות( | יום ג׳

גיל 13-15 | יום ה׳
גיל 11-12 )בינוניות(

יום ה׳ | 165 ₪

לדה שטלובה
גיל 7-9 | ימי א׳, ד׳ | 180 ₪
גיל 5-6 | ימי ג׳, ד׳ | 165 ₪

אנסטסיה מרטיאנוב
גיל 4.5-6.5 | ימי א׳ ג׳ | 240 ₪

אלירן אחוון
גיל 6-8 | ימי ב׳, ה׳ | 190 ₪

גיל 9-12 | ימי ב׳, ה׳ | 190 ₪

לאה קריספין
גיל 18 ומעלה | ימי א׳, ג׳, ה׳

פעמים בשבוע: 70 ₪
3 פעמים בשבוע: 100 ₪

יולינה שיטרית
גיל 18 ומעלה | ימי ב׳, ד׳, ה׳

10 ₪ למפגש

אירנה טפלוב
גיל 8-10 נבחרת

ימי א׳, ב׳, ג׳, ה׳, ו׳ | 500 ₪
גיל 10-16 נבחרת 

ימי א׳, ב׳, ג׳, ה׳, ו׳ | 500 ₪
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התעמלות אומנותית

אקדמיה לטניס

שחייה אומנותית

קרב מגע

קטרגל

MMA אומנויות לחימה

טאיצ׳י

פילאטיס נשים

התעמלות נשים

התעמלות גברים

התעמלות בונה עצם

קורסי שחייה ילדים

חוגי שחייה

שחייה אומנותית הישגית

שחייה אומנותית תחרותית

הכנה לנבחרת שחייה

שחייה אומנותית

התעמלות אומנותית

ריקודים ספורטיביים

ריקודים ספורטיביים

בלט פאנוב

מחול היסטריה

ביילה- אימון וריקוד

זומבה

התעמלות אומנותית+בלט

מרכז קהילתי ״בית לברון״ - חוגים

01.12.19    "אש בראש קטן"
תיאטרון אורנה פורת בשעה 17:30

11.11.19    הרצאה – גלית גלבוע 
בשעה 19:30

14.01.20    "חברים על הגשר"
תיאטרון אורנה פורת בשעה 17:30

11.02.20    "כוחה של חברות"
בשעה 17:30 

15.12.19   התזמורת האנדלוסית
אשדוד בשעה 19:30 

02.06.20    "סיפור חייו של רבי עקיבא"
בשעה 17:30

17.11.19    "המשאלה הגדולה"
תיאטרון אורנה פורת בשעה 17:30

30.10.19    מייק קרוצ'י
בשעה 20:30

אלבז  נתן  ברחוב  שממוקם  לברון׳  ׳בית  הקהילתי  המרכז  את  לנהל  לאחרונה  נבחר  אלחרר  משה 
שברובע ו׳. לאחר שאלחרר ניהל בשנים האחרונות את המרכז הקהילתי חרצית ברובע ח׳ ועם ניסיון 
לאתגרים הרבים המונחים  של 22 שנים במערכת, הוא חוצה את הכביש לרובע ו׳ שם הוא מתכונן 

לפניו.

המרכז הקהילתי ׳בית לברון׳ הוא היחיד באשדוד המחזיק בבריכת שחייה עירונית, דבר שמהווה אתגר 
גדול להנהלה שמתמודדת עם הביקוש הרב של תושבי העיר להגיע ולהנות מהבריכה שעברה לאחרונה 
מתיחת פנים משמעותית וכעת היא עומדת בסטנדרטים הגבוהים אליהם כיוונו בהנהלת החברה, עם 

מתקנים חדשים שמאפשרים הנאה ובילוי מקסימלי במתחם החדשני.

למעט הבריכה העירונית שתופסת את תשומת הלב של המרכז הקהילתי בעיקר לאור שעות הפעילות 
הרבות שלה, ההנהלה מציעה מגוון שירותים רחב לטובת תושבי הרובע הוותיק, חוגים, פעילויות בימי 

החופש, טיולים ותוכניות העשרה רבות ומגוונות הם חלק משגרת היום יום של המרכז הקהילתי.

הנהלת המרכז הקהילתי מתמודדת עם עזרה גם לשכבות החלשות של האוכלוסייה העירונית, ומקדמת 
שלל פרויקטים לטובתם. בהנהלה החדשה מעוניינים לתת לכלל תושבי הרובע להנות מהשירותים 
בפעילויות  ולהתעניין  לבא  לכם  קוראים  הם  כך  ולשם  קהילה,  אף  על  לפסוח  מבלי  מציעים  שהם 
המיוחדות שהם מציעים, בכדי שגם אתם וילדכם תוכלו לשפר את שעות הפנאי שלכם לטובת חוגים 
מיוחדים, אירועים מעניינים ופעילויות מהנות סביב מעגל השנה, גם בתקופת הלימודים וגם בחופשות 

החגים ובחופש הגדול.

מרכז קהילתי בית לברון - רובע ו׳
מנהל: משה אלחרר

נתן אלבז 19, אשדוד
טל:  08-8555115

התושב במרכז הקהילתי 

טניס

שחייה

ספורט

חוגי מבוגרים

ויטאלי נביאודומיסקי
מתחילים | ימי ד׳, ו׳

מתקדמים גיל 8-10 | ימי א׳, ג׳
גיל 8-10 | ימי, ב׳, ד׳, ה׳, ו׳
גיל 6-8 | ימי, א׳, ד׳, ג׳, ו׳

גיל 11-14 | ימי, א׳, ד׳, ג׳, ו׳ | 280 ₪
מצטיינים | ימי א׳, ה׳, ו׳ | 650 ₪

חוגי שחייה

27.05.20    "שמחת הקצב"
בשעה 19:00

17.05.20    "אריות בירושלים"
תיאטרון אורנה פורת בשעה 17:30

17.03.20     "קרקס דורטו"
בשעה 17:30

ח
ל.

ט.

ח
ל.

ט.

מבוגרים 20 ₪ילדים
₪ 15
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מרכז קהילתי ״בית לברון״ - חוגים

שוש רבני
ימי א׳, ג׳ | פעם בשבוע: 35 ₪

פעמיים בשבוע: 60 ₪

יום א׳ | 20 ₪ למפגש

אומנות - בת שבע פולבש
יום ב׳ | 60 ₪

גיטרה - שלום טייב
ימי א׳, ה׳ | 60 ₪

קראטה - משה בוחניק
₪ 60

ימי ב׳, ד׳, ה׳

פעם בשבוע: 50 ₪

פעמיים בשבוע: 80 ₪

3 פעמיים בשבוע: 100 ₪

חדר כושר + בריכה
ימי א׳, ו׳
גיל +2

פרטים במזכירות
נדרשת הצהרת בריאות

225 ₪ למנוי

הנחות ל: זוגי, משפחה, ילד, 
אזרח ותיק, חייל, סטודנט, נכה

מנוי לבריכה כולל חדר כושר + 
חוגי זומבה, יוגה, עיצוב

גיל +14
בוגרים חצי שנתי 1100 ₪

בוגרים שנתי 1920 ₪
נוער וחיילים חצי שנתי 810 ₪

נוער וחיילים שנתי 1440 ₪

רון
יום א׳ | 120 ₪

חדר כושר נשים

התעמלות במים

שילה

הראל

חדר כושר

מנוי

חדר כושר

כדורגל

חוגי בתי ספר

חוגים למגזר החרדי

חוגים חרדי

ח
ל.

ט.

קראטה - משה בוחניק
₪ 60 

יד שבתאי


