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מרכז קהילתי ״ספרא״ - חוגים

26.11.19    "האריה שבכה"
תיאטרון הקיבוץ בשעה 17:30

24.12.19    "אנסמבל וירטואוזיה"–
 ערב זמר 

בשעה 19:30

17.12.19    "עליבבא"
בשעה 17:30

25.02.20    "היו ימים חבר" – ערב זמר 
בשעה 19:30

11.02.20    האריה והעכבר"
תיאטרון השעה בשעה 17:30 

26.05.20   ״אהבה בכל השפות״ - ערב זמר 
בשעה 19:30 

17.03.20    "הברווזון המכוער"
תיאטרון השעה בשעה 17:30

03.03.20     "קרקס דורטו"
בשעה 17:30

15.05.20    "ארלקינו בעקבות המטמון"
תיאטרון אורנה פורת בשעה 17:30

29.10.19    "החתול במגפיים"
תיאטרון הקיבוץ בשעה 17:30

05.11.19    להקת צ'וקרליה- ערב זמר
חגיגה צוענית בשעה 19:30

המרכז הקהילתי ע"ש אדמונד ג׳יי ספרא ממוקם ברובע י"ב, ותחת ניהולו של רפאל מיכאלי, לו ניסיון 
רב בשליחות הציבורית וסיוע לתושבים. הרובע מתאפיין באוכלוסייה של זוגות צעירים, עולים מחבר 
העמים ועולים מצרפת, שיחד עם התושבים הוותיקים מעליות קודמות ומארצות שונות מרכיבים את 

אוכלוסיית הרובע.

הרובע הוקם בשנת 2002 ובשנת 2007 חנכה עיריית אשדוד את המרכז קהילתי ע"ש אדמונד ספרא, 
במבנה חדיש ומיוחד, המצויד בחדרי לימוד, חדרי מחול ואומנות מרווחים. המרכז מציע פעילויות 
נוער ומבוגרים, כמו כן המרכז פועל מתוך אוריינטציה  לילדים,  ואירועי תרבות  מגוונות של חוגים 
חברתית וקהילתית ומקיים פעילות מותאמת לצרכי האוכלוסייה וכן לאוכלוסייה בעלי צרכים מיוחדים.

קידום  בית,  בשיעורי  מעזרה  נהנים  הם  שם  מצרפת  עולים  לילדים  מועדונית  הוקמה  לאחרונה 
בלימודים, ארוחת צהרים חמה וחוגים. במקביל במרכז הקהילתי ספרא מתקיים מדי יום מגוון רחב 
של פעילויות ספורט, מחול, אומנויות לחימה, נגינה, אמנויות והעשרה המיועדים לכלל האוכלוסייה 

וכן פעילויות סביב מעגל השנה.

המרכז הקהילתי הקים בשנים האחרונות מאגר המונה 170 בני נוער מבתי הספר היסודיים והתיכוניים 
ברובע, המשלבים פעילות חברתית וקהילתית לטובת תושבי המקום. חשוב לציין כי השנה שמו דגש 
על פעילות התושב בכל תחומי העשייה, בתרבות, באמנות, במחול ובפעילות החברתית שלדברי 
מנהל המרכז רפאל מיכאלי: "זה תפקידו האמיתי של מרכז קהילתי. אני מאמין גדול במרכז קהילתי 

הנותן מענה תרבותי - חברתי לתושבי הרובע".

מרכז קהילתי ספרא - רובע י״ב
מנהל: רפאל מיכאלי

רחוב אב 4 אשדוד
טל: 08-8675261 | 08-8675260

התושב במרכז הקהילתי 

לואיס / בריאן סחנובצקי
גיל 4 | ימי א׳, ד׳ | 175 ₪

גיל 5-6 | ימי א׳, ד׳ | 220 ₪
גיל 7-8 | ימי א׳, ד׳ | 220 ₪
גיל 13 | ימי א׳, ד׳ | 220 ₪

גיל 14 + | ימי א׳, ד׳ | 220 ₪

יגאל אוחזרט
גן+ב. מוגבלויות | ימי ב׳, ד׳ | 120 ₪
חובה- כיתה ב׳ | ימי ב׳, ד׳ | 170 ₪

כיתה ג׳-ו׳ | ימי ב׳, ד׳ | 170 ₪

רן לוי חמו
גיל 4-6 | יום ג׳ | 125 ₪
גיל 7-9 | יום ג׳ | 145 ₪

גיל +10-12 | יום ג׳ | 145 ₪

אורן בן יהודה
גיל 4-5, 5-9 | יום א׳ | 180 ₪

כריסטינה צוצשבילי
גיל 4-5, 6-7 | ימי ב׳, ה׳ | 135 ₪

גיל 8-11 | ימי ב׳, ה׳ | 220 ₪
גיל +12 | ימי ב׳, ה׳ | 220 ₪

גיל +18 | ימי א׳-ד׳, ב׳,-ה׳ | 250 ₪

טאקוונדו

ג׳ודו

קפוארה

KRAV&CLUB
אימוני הורים וילדים

QUERENCIA
אימוני תנועה

יוני קוטרמן
גיל 3.5-6 | ימי ב׳, ה׳ | 170 ₪
גיל 7-10 | ימי ב׳, ה׳ | 210 ₪

קראטה שינדוקאן

טטיטנה קורויטר
כיתה ג׳-ו׳ | ימי ב׳, ה׳ | 170 ₪

SUN DANCE להקה | ימי ב׳, ה׳ | 220 ₪
גן חובה-כיתה ב׳ | יום ב׳ | 135 ₪

יפעת שמואלי
אמהות ותינוקות עד 6 חוד׳

יום ג׳ | 145 ₪

לארי אוסטרובסקי
גן חובה, כיתה א׳-ג׳, ד׳-ו׳

יום ג׳ | 150 ₪

וויני דסטה
גן חובה | יום ב׳ | 140 ₪

סמנטה / לינזי
גיל 4-5 | יום ד׳ | 130 ₪
גיל 6-8 | יום ד׳ | 150 ₪

שרונה לוי
בנות 12-13 | יום א׳ | 170 ₪

גלי מאירוביץ
גיל 1.5-4.5 | יום ה׳ | 145 ₪

מ.ס. אשדוד
כיתה א׳-ג׳, ד׳-ו׳

ימי א׳, ג׳ - ב׳, ה׳ | 165 ₪

טליה אדמונד ג׳ינו / מ.שלום ישראל
גן-א׳, כיתה ב׳-ג׳, ד׳-ו׳

ימי א׳, ד׳ | 180 ₪

ילנה מטיניקוב
גיל 3-4, 5-7 | יום ב׳ | 130 ₪

גלינה שוסטין
גיל 4-6, 7-11 | ימי ב׳, ה׳ | 190 ₪

דניאל גל
גן חובה-ג׳, ד׳-ו׳ | יום ד׳ | 140 ₪

שירן מלכה
גיל 4-6, כיתה א׳-ג׳, ד׳-ו׳

ימי א׳, ג׳ | 150 ₪

שיר שוסף
גיל 4-6, כיתה א׳-ג׳, ד׳-ו׳, ז׳-ט׳

יום ג׳ | 130 ₪

התעמלות אומנותית

קסם היוגה

מוכנות לכיתה א׳פס אקרובטי

SUPER ENGLISH יוגה + כתיבה

תנועה וספורט לגיל הרל

כדורגל

שלום ישראל

בלט קלאסי

ריקודים ספורטיביים

זומבה

דאנס סטייל

היפ הופ

קרן דדו
כיתה ג׳, ד׳, ה׳-ו׳ | יום ב׳ | 150 ₪

ממריאים
כיתה א׳-ד׳ | יום ג׳ | 160 ₪

ממריאים
כיתה א׳-ד׳ | יום ג׳ | 160 ₪

דור העתיד
כיתה א׳-ב׳, ג׳-ד׳ | יום ד׳ | 170 ₪

נתי ביטון
כיתה א׳-ג׳, ד׳-ו׳ | יום ב׳ | 250 ₪

שמש לבן
כיתה א׳-ו׳ | יום א׳ | 140 ₪

אולגה שמורק
כיתה א׳-ו׳ | ימי ב׳, ג׳ )בתיאום עם 

המדריכה( | 140/190 ₪

אנגלית

טיסנאות

טכנו טריק

רובוטיקה והנדסה

חיות וחוויות

ציור

אורגנית

עדה סטפנוב
גיל הזהב | ימי א׳- ה׳ | 140 ₪

 +18 | ימי א׳, ג׳ | 150 ₪

התעמלות רפואית

יוגה

ח
ל.

ט.

ח
ל.

ט.

מבוגרים 20 ₪ילדים
₪ 15
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ימי א׳, ד׳ | 170 ₪

מתחילים | יום א׳ | 60 ₪
מתקדמים | יום ב׳ | 60 ₪

מרינה מזולמן
מתחילים | יום א׳ | 60 ₪

מתקדמים | יום א׳ | 60 ₪

חני מלכה
מתחילים | יום ד׳ | 60 ₪

מתקדמים | יום ד׳ | 60 ₪

לאה קוזמין | יום ב׳ | 50 ₪

אלכסנדר סדוב
ימי א׳, ג׳, ה׳ | 60/80 ₪

ניקולאי | יום ב׳ | 60 ₪

ברכה קויפמן
ימי ג׳, ד׳ | 60 ₪

רימה מושאילוב
יום ב׳ | 80 ₪

פילאטיס

אנגלית מבוגרים

ציור

מחשבים

ריקודי עם

ספורט

ציור

אולפן חבר העמים

אנגלית

מבוגרים

אלבז מרים
ימי א׳, ד׳ | 60 ₪

פילאטיס

ויולטה מזולמאן
יום א׳ | 60 ₪

פילאטיס

*החוגים מסובסדים על ידי היהדות הקראית
*חברי מועדון הנרשמים לחוג ספורט ייגבו תוספת של 20 ₪

*התוכנית ניתנות שינויים
*ט.ל.ח

ניהול אומנותי:

חיליק ג'נו

טל. 08-8656880, חיים: 054-6378785
www.shalomisrael.co.il

רוצים לרקוד!

שלוחה נוספת  במתנ“ס י“ב לפרטים טליה ג‘ינו 050-4477477
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במרכז לאומנויות מונארט ליד בניין העירייה

בימי שני וחמישי

טל. 
חזרות הלהקה מתקיימות 08-8656880 


