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מרכז קהילתי ״אחווה״ - חוגים

מ.ס. אשדוד
כיתה א׳-ו׳

ימי א׳, ד׳ | 160 ₪

מ.ס. אשדוד
כיתה א׳-ו׳

ימי א׳, ג׳ | 185 ₪

אמיליאנו מינה
כיתה א׳-ו׳ | ימי א׳, ד׳ | 180 ₪

כיתה א׳-ד׳
יום א׳ 
₪ 165

בית׳׳ר אשדוד
גן, כיתה א׳-ו׳
יום א׳ | 160  ₪

בית׳׳ר אשדוד
כיתה א׳-ו׳ | ימי א׳, ד׳ | 175 ₪

רויטל קקון
כיתה א׳-ד׳ | יום ב׳ | 140 ₪

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

נואליה אמקייס
גיל הרך, כיתה א׳-ו׳ | ימי ב׳, ד׳ | 185 ₪

אביגיל בוחבוט
גן חובה | יום ב׳ | 165 ₪

כיתה א׳-ד׳
יום ב׳ 
₪ 180

כיתה א׳-ד׳
יום ג׳ 
₪ 165

כיתה א׳-ד׳
יום ד׳ 
₪ 180

כיתה א׳-ד׳
יום ד׳ 
₪ 180

כיתה א׳-ד׳
יום ה׳ 
₪ 170

כיתה א׳-ד׳
יום ה׳ 
₪ 170

כיתה א׳-ד׳
יום א׳ 
₪ 165

כיתה א׳-ד׳
יום א׳ 
₪ 165

אמיליאנו מינה
כיתה א׳-ו׳

ימי ב׳, ה׳ | 180 ₪

אמיליאנו מינה
כיתה א׳-ו׳

ימי ב׳, ה׳ | 180 ₪

רן לוי
כיתה א׳-ד׳

יום ב׳ | 125 ₪

רן לוי
כיתה א׳-ד׳ | יום ב׳ | 125 ₪

כיתה א׳-ד׳ | יום ד׳ | 165 ₪

כיתה א׳-ד׳ | יום ד׳ | 165 ₪

כיתה א׳-ו׳ | ימי ג׳, ה׳ | 175 ₪

גן חובה | יום ב׳ | 165 ₪

כיתה ה׳ | יום ד׳ | 140 ₪

כיתה א׳-ד׳
יום ב׳ 
₪ 180

נואליה אמקייס
גיל הרך, כיתה א׳-ו׳

ימי ב׳, ד׳ | 185 ₪

מ.ס. אשדוד
כיתה א׳-ו׳

ימי ג׳, ה׳ | 160 ₪

טאקוונדוג׳אז נואל דאנסכדורגל

כדורסל בית׳׳רהשף החושב
כדורסל

אנגלית

רובוטיקה

ג׳אז נואל דאנס

מוכנות כיתה א

אינג׳ינו-אומני המדעטכנו טריק

פלאי תעופהטיסנאות

רובוטיקה-מהנדסי דור העתידרובוטיקה

השף החושבאומני המדע

טאקוונדוטאקוונדו

קפוארה

קפוארה

השף החושב

אומני המדע

MMA-הגנה עצמית

מוכנות כיתה א

אנגלית

טכנו טריק

כדורגלג׳אז נואל דאנס

ביה׳׳ס יח׳׳דביה׳׳ס הקריהביה׳׳ס היובל

שלוחת רובע סיטי

12.11.19    "שבת הזהב"
תיאטרון אורנה פורת בשעה 17:30

20.02.20    הרצאה
פרופסור עמוס רולידר

בשעה 20:30
17.12.19    "המשאלה הגדולה"

תיאטרון אורנה פורת בשעה 17:30

19.03.20    סדנא לעיצוב פירות 
בהדרכת אסתר סומך בשעה 20:00

*כל האירועים מתקיימים במרכז הקהילתי

21.01.20    "הנעליים של אדון סימון"
תיאטרון אורנה פורת בשעה 17:30 

19.05.20   אליאס אספניולי ערב חפלה 
בשעה 20:00 

18.02.20    "האוצר שאינו נגמר"
תיאטרון אורנה פורת בשעה 17:30

24.03.20    "עכבר העיר עכבר השדה"
תיאטרון אורנה פורת בשעה 17:30

06.05.20     "קרקס דורטו"
בשעה 17:30

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

14.01.20    חפלה עם היבי סלאח
בשעה 20:00

המרכז הקהילתי אחווה ממוקם ברובע א׳ ומעניק שירותים לכל הגילאים מילדים, נוער, בוגרים 
וגמלאים כך שכל אחד יכול למצוא מענה במרכז הקהילתי. המרכז פועל גם בבתי הספר היסודיים 

ברובע סיטי, יחד, הקרייה, היובל.

במרכז נותנים חשיבות רבה לפעילות למען גמלאים, ולא מעט מגמלאי האזור, מגיעים לפעילויות 
שונות ומגוונות ומוצאים במקום בית חם, שבו מתאפשר להם לעסוק בפעילויות שמאפשרות להם 

זמן איכות יחד. 

לילדים ולבני הנוער פעילויות מותאמות ומגוונות הכוללות גם הנאה וגם למידה. במרכז 3 קומות 
שבה לבני הנוער מוקדשת קומה שלמה ובה נמצאים חדרי פעילות כמו ציור, אורגנית וסטודיו. 
במרכז גם פועלים חוגים מיוחדים, כמו ׳הכנה לכיתה א׳, וחוגי התעמלות לגיל הרך. לאוכלוסייה 

הבוגרת ישנם קורסי אנגלית וצרפתית.

במרכז קיים גם חדר הנצחה לחללי הקהילה הקראית, שממוקם בקומה התחתונה במרכז והוא 
בעל חשיבות רבה לקהילה הקראית.

יניב פרלמוטר מנהל המרכז הקהילתי "אחווה" מסכם ומבהיר את האני מאמין שלו: "מבחינתי 
חשוב להחזיר את המרכזים הקהילתיים שהיו פעם, שיהיו חלק מהקהילה עצמה".

מרכז קהילתי אחווה - רובע א׳
מנהל: יניב פרלמוטר

רחוב האצ׳׳ל 7 אשדוד
טל: 08-8679687

התושב במרכז הקהילתי 

ח
ל.

ט.

ח
ל.

ט.

מבוגרים 20 ₪ילדים
₪ 15



שמורק אולגה
מתקדמים א׳ | יום א׳ | 160 ₪
מתקדמים ב׳ | יום א׳ | 160 ₪

מתחילים | יום ד׳ | 160 ₪

מזולמאן מרינה
כל הרמות | ימי ב׳ ג׳ | 180 ₪

דורית מור
בינוניים | יום ג׳ | 80 ₪

מזולמאן מרינה
כיתות א׳-ו׳ | יום א׳ | 60 ₪

גן חובה | יום ג׳
₪ 60

דרעי שרית
גן חובה | יום ב׳ | 60 ₪

טרום חובה | יום ג׳ | 60 ₪

מזולמאן ויולטה
כל הרמות | יום ד׳ | 100 ₪

אלבז מרים
מתחילים, מתקדמים

ימי ב׳ ד׳ | 60 ₪

אלבז מרים
מתחילים, מתקדמים

ימי ב׳ ד׳ | 60 ₪

מזולמאן ויולטה
מתחילים, מתקדמים

ימי א׳ ד׳ | 140 ₪

רויטל קקון
לפי רמה | ימי ב׳ ג׳ ד׳ | 150 ₪

מתחילים | יום ד׳ | 150 ₪

חיה מור יוסף
מתחילים | יום א׳ | 100 ₪

מתקדמים | יום א׳ | 100 ₪

*פילאטיס וספורט בונה עצם בשעות 8:00-9:50, המחיר מסובסד ע״י העירייה.
*אנגלית- חלוקה לקבוצות ע״פ מבדק רמה.

*דמי שכפול 100 ₪ לשנה )עבור חוג אנגלית(. *התוכנית ניתנת לשינויים. *קורס מחשבים- 12 מפגשים. *ט.ל.ח.

חני מלכה
מתחילים | יום ג׳ | 400 ₪

מתקדמים | יום ג׳ | 400 ₪
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אורגן

ציור

ריקודי עם

מזולמאן ויולטה
כל הרמות | יום ד׳ | 100 ₪

קיבוקס ועיצוב

ציור

מוכנות כיתה א׳

שמורק אולגה
כיתות ב׳-ו׳ | יום ד׳ | 60 ₪

אורגן

התעמלות לגיל הרך

קיבוקס ועיצוב

*פילאטיס

*ספורט בונה עצם

פילאטיס

אנגלית

מחשבים

*קורס מחשבים

מרכז קהילתי ״אחווה״ - חוגים

ילדיםגמלאים

בהנחיית אליס אוחנה
ליצירת קשר 6515542‑050
מתנ"ס יא' 8687400‑08

סדנאות, חוגי פיסול 
ויצירה בחומר

 נעסוק בהכרת החומר 
ולימוד טכניקות פיסול 
בסיסיות, מתקדמות 

ואובניים.
ניצור, נקשט ונצבע 
כלים ע"פ הבעה 

עצמית ודגמים מובנים. 
מוזמנים להוציא את 

האומן שבכם...

גילאים    יום     שעה     מחיר

4‑6     א'      17:30‑18:30      170 ש"ח

7‑12 מתקדמים     א'      16:00‑17:30    195 ש"ח

7‑12 מתחילים   ג'      16:00‑17:30     195 ש"ח

מבוגרים      א'      18:30‑21:30      310 ש"ח

מבוגרים    ד'      9:30‑12:30       310 ש"ח

למבוגרים, ילדים ונוער

ניתן להירשם 
לסדנאות 
פרטיות,

לערבי גיבוש 
וימי הולדת

ח
ל.

ט.

פרויקט "מחוברים" לעולי צרפת
בשיתוף "קעליטה" והחברה העירונית לתרבות הפנאי

לפרטים נוספים אתם מוזמנים לפנות לשרה אמויאל 054-5351252

הורים יקרים, אנו מזמינים אתכם להגיע למרכז הקהילתי הקרוב לביתכם עם ילדכם 
ולהתרשם ממבחר החוגים והפעילויות המתקיימות ולקחת חלק בתנועות הנוער ברחבי העיר.

הסיבסוד ניתן לילדים מכיתה ד' עד ח' ) גילאי 9 עד 13 ( אשר עשו עלייה ב15 שנים 
האחרונות על פי תאריך העלייה של הילד או של אחד מהוריו. ) מאז 2005( מצרפת בלבד

הרישום מתבצע במרכזים הקהילתיים ברחבי העיר חובה להגיע עם תעודת עולה או מסמך 
רשמי אחר עם תאריך עלייה לארץ ותעודת זהות עם ספח של הילד הרוצה להירשם לחוג.


