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הדס ביטלבי
גן-כיתה ב׳ | יום ב׳ | 50 ₪

צור מירון
גיתה ג׳-ו׳ | ימי ב׳, ד׳ | 60 ₪

שרי צלינקר
יום א׳ | מסובסד ע׳׳י קופות החולים

יעל רביבו
יום ה׳ | 40 ₪ )פעם בשבוע(

אלכסנדרה וינר
יום ג׳ | 40 ₪ )פעם בשבוע(

אלכסנדרה וינר
ימי א׳, ב׳, ד׳ | 40 ₪ )פעם בשבוע(

שרה לנדאו
יום ב׳ | 40 ₪ )פעם בשבוע(

שרי צלינקר
יום ה׳ | מסובסד ע׳׳י קופות חולים

יעל רביבו
ימי ב׳, ד׳ | 40 ₪ )פעם בשבוע(

יעל רביבו
ימי ב׳, ד׳ | 40 ₪ )פעם בשבוע(

שרי צלינקר
ימי ג׳, ה׳ | מסובסד ע׳׳י קופות חולים

לאה קריספין
יום ד׳ | 40 ₪ )פעם בשבוע(

יעל רביבו
יום ג׳ | 50 ₪

דינה לוסטיג
יום א׳ | 40 ₪ )פעם בשבוע(

מירון צור
גן-כיתה ב׳ | ימי ב׳, ד׳ | 60 ₪

טמיס שרון
גן-כיתה ב׳ | ימי ב׳, ד׳ | 60 ₪

טמיס שרון
כיתה ג׳-ו׳ | ימי ב׳, ד׳ | 60 ₪

נתנאל מ.ס. אשדוד
כיתה ג׳-ו׳ | ימי ב׳, ד׳ | 50 ₪

יאיר
כיתה ג׳-ו׳ | יום ב׳ | 60 ₪

כיתה ג׳-ו׳ | יום ד׳ | 60 ₪

פאנוב
כיתה ג׳-ו׳ | יום ה׳ | 100 ₪

מכבי אשדוד
כיתה ג׳-ו׳ | ימי ב׳, ד׳ | 100 ₪

אלכסנדרה וינר
נשים | ימי א׳, ג׳ | 40 ₪ )לפעם בשבוע(

שרי צלינקר
נשים | ימי ב׳, ד׳

מסובסד ע׳׳י קופות החולים

ורד ורול
ימי ב׳, ד׳ | 180 ₪
ימי א׳ ג׳ | 180 ₪

נתנאל מ.ס. אשדוד
גן-כיתה ב׳ | ימי ב׳, ד׳ | 50 ₪

הודיה ישראלי
גן-כיתה ב׳ | יום ד׳ | 50 ₪
כיתה א׳-ו׳ | יום ד׳ | 50 ₪

גן-כיתה ב׳ | יום ב׳ | 50 ₪
כיתה א׳-ו׳ | יום ב׳ | 50 ₪

סילבי שוקרון
גן-כיתה ב׳ | יום ד׳ | 50 ₪

ליאל
גן-כיתה ב׳ | יום ד׳ | 50 ₪

סילבי שוקרון
גן | יום ד׳ | 50 ₪

הדס ביטלבי
כיתה ג׳-ו׳ | יום ב׳ | 50 ₪

צאולקר ליאת
כיתה א׳-ו׳ | יום ב׳ | 60 ₪
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מרכז קהילתי ״נווה יהונתן״ - חוגים

לאחד הפעילים ביותר  ג׳ ונחשב  יהונתן׳ ממוקם בשד׳ עוזיהו שברובע  ׳נווה  המרכז הקהילתי 
בעיר אשדוד. הוא מרכז בתוכו אוכלוסייה מגוונת ועומד בהצלחה באתגר לחבר בין אוכלוסיות 
לאורך כל היום, ובכדי לתת  ומגזרים שונים במקום אחד. הפעילות הענפה מתקיימת במרכז 
משתמשת  הכללית  האוכלוסייה  בהם  לימים  בו  הפעילות  את  ההנהלה  חילקה  לכולם  מענה 

במרכז הקהילתי ובימים אחרים הקהילה החרדית מקבלת שירותים.

בתחום,  שנים   25 של  וותק  ובעלת  הקהילתי  המרכז  מנהל  מקום  היא ממלאת  ענתבי  חגית 
כאשר מתוכם היא נמצאת בנווה יהונתן כ-8 שנים, בשנים האחרונות נבחרה לנהל את המקום 
ועד כה עושה את זה ביד רמה, "הצלחנו בשנה האחרונה להוסיף מגוון פעילויות שלא היו בשנים 
עברו, החוגים, הערך המוסף  והפנאי שאנחנו נותנים לתושבי הרובע כל יום עד שעות הערב 

המאוחרות מוכיחים את עצמם ואנחנו קוראים לכולם להגיע ולהנות".

המרכז הקהילתי מציע להורים במהלך ימות השנה מגוון חוגים לרווחת הילדים, כאשר בהנהלה 
שמים דגש על לתת אפשרות לכל הילדים בכל הגילאים להנות מחוגים מעניינים במגוון רחב 
של אפשרויות. במקביל, במהלך החופשות מבתי הספר מפעיל המרכז הקהילתי פעילויות לימי 
החופש, כגון פינת ליטוף, הקרנת סרטים, הופעות חיות ועוד. בחגים עורך צוות המרכז הקהילתי 

פעילויות מיוחדות בעניין.

מרכז קהילתי נווה יהונתן - רובע ג׳
מ. מנהלת: חגית ענטבי
רחוב עוזיהו 26 אשדוד

טל: 08-8565350

מבוגרים

חדש חדש במרכז קהילתי נווה יהונתן
חוגים המותאמים לילדים צרכים עם

מיוחדים-מדריכים מקצועיים

חוג ספורט אתגרי – מתגלגלים
חוג מלווה במוזיקה, אביזרים, חיזוק: הגוף, 

הקורדינציה, ביטחון והתמצאות במרחב.

החוג יתקיים בימי רביעי
בין השעות: 17:45-18:30

חוג אילוף כלבים
החוג מפתח את הביטחון העצמי, אכפתיות כלפי הסביבה,
השפעת שפת הגוף וטון דיבור על הסובבים, שילוב דיבור 

ותנועה, תקשורת נכונה.

החוג יתקיים בימי שני
בין השעות 17:00-17:45.

חוג שילוב אומנויות
בחוג יוצרים ממגוון חומרים ומתנסים בחומרים 
מגוונים. עבודה של פיתוח המוטוריקה העדינה.

החוג יתקיים בימי רביעי
בין השעות: 17:00-17:45

יום חשיפה לחוגים יתקיים ביום שני 4/11/19 בשעה 17:30 במרכז קהילתי נווה יהונתן

לפרטים: 08-8565350

04.11.19    "חיות וחברים" - שעת סיפור והפעלה עם 
חיות לילדים עם צרכים מיוחדים. בשעה 17:30

08.01.20    "קרקס דורטו"
בשעה 17:00

10.02.20    "ביער הדיגדוגים"
בשעה 17:30

09.12.19    "האריה שאהב תות"
בשעה 17:30

התושב במרכז הקהילתי 
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ילדים
₪ 15


