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מרכז קהילתי ״טנה״ - חוגים

מבוגרים

שלוחת רננים
שלוחת ח. יעקב

04.12.19    "הדייג ודג הזהב העצבני" 
תיאטרון מדיטק בשעה 17:30

02.12.20    "ולדימיר פרידמן"  
בשעה 20:00

01.01.20    "היפה והחיה הטובה"
תיאטרון פלאים בשעה 17:30

17.03.20    "בועז טביב" -טברנה יוונית 
בשעה 21:00

05.02.20    "עמי ותמי"
תיאטרון פלאים בשעה 17:30 

26.05.20   "סדנה לשזירת פרחים"
כולל הדרכה וסידור פרחים בסלסלת קש לכל משתתף/ת

בשעה 20:00 
04.03.20   "בת הים"

תיאטרון פלאים בשעה 17:30

18.05.20    "קרקס דורטו"
בשעה 17:30

01.04.20    "סינדרלה"
תיאטרון פלאים בשעה 17:30

13.11.19    "מפגש קומיקס"
תיאטרון מדיטק בשעה 17:30

07.11.19    "אליאס אספניולי" - ערב חפלה 
בשעה 21:00

במרכז הקהילתי טנה, מייחסים חשיבות רבה לתרבות שעות הפנאי בפרט ולתרבות בכלל. 
בפעילות  שלהם  הפנאי  שעות  את  ימלאו  וגדולים,  קטנים  התושבים,  שכל  היא  "השאיפה 
החברה  סמנכ"ל  סלוצקי,  ויטלי  אומר  ומבוגרים"  נוער  ילדים,  הרך,  לגיל  המוצעת  המגוונת 

העירונית לתרבות הפנאי, המשמש גם כמנהל המרכז הקהילתי טנה.

לכלל  לעוגן תרבותי  והוא הפך  זאת, מאחר  לעשות  מצוינת  דרך  חוגי המרכז הקהילתי הם 
תושבי העיר וניתן למצוא בו, במשך כל ימות השנה פעילויות רבות ומגוונות לשעות הפנאי 

לבני כל הגילאים.

הפעילות מתקיימת במרכז הקהילתי "טנה" ובשלוחותיו בבתי הספר: חזון יעקב, רננים ושז"ר.

שבדרכם  במלאכה,  העוסקים  לכל  להודות  חובה  מוצא  אני  זו,  "בהזדמנות  סלוצקי:  ויטלי 
המקצועית דואגים כל השנה להנעים את זמנכם בחוגים, אירועים ופעילויות. באותה הזדמנות 
אני גאה להציג בפניכם את פרויקט הדגל של המרכזים הקהילתיים באשדוד: התושב במרכז 
הקהילתי. עמיתיי ואנוכי שקדנו על התוכנית רבות על מנת להגיש לכם את המופעים האיכותיים 

ביותר במחיר נגיש והעיקר- קרוב לבית"!

מרכז קהילתי טנה - רובע ה׳
מנהל: ויטלי סלוצקי-סמנכ"ל החברה העירונית לתרבות הפנאי

רחוב שמואל הנגיד 9 אשדוד
טל: 08-8555478

התושב במרכז הקהילתי 

קובי בן לבן / משה בוחניק
גן, כיתה א׳-ו׳, ז+
ימי א׳, ד׳ | 220 ₪

שינדוקאן לחימה
משולבת-קראטה

אמיליאנו מינה
גן, כיתה א׳-ד׳ + | ימי ב׳, ה׳ | 180 ₪

רונית דדון
גן חובה | יום ג׳ | 170 ₪

רונית דדון
גן-ג׳ | יום ד׳ | 140 ₪

ויולטה מזולמן
כיתה א׳, ה׳ | יום ה׳ | 50 ₪

מריה ויינבלט
כיתה א׳, ו׳ | ימי ג׳, ה׳ | 180 ₪

מכבי אשדוד
כיתה א׳, ו׳ | ימי א׳, ד׳ | 160 ₪

מכבי אשדוד
כיתה ג׳, ז׳ | ימי ג׳, ה׳ | 185 ₪

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

נואליה אמקייס
טרום להקה 1 ז+ | ימי א׳, ד׳
טרום להקה 2 ז+ | ימי א׳, ד׳

להקה | ימי א׳, ד׳
₪ 260

מרים אלבז / ליאת נבט
ימי א׳, ב׳, ג׳, ד׳ | 40 ₪

יאיר זוהר
כיתה א׳-ו׳ | ימי ג׳, ה׳ | 160 ₪

מ.ס. אשדוד
כיתה א׳-ו׳ | ימי ג׳, ה׳ | 160 ₪

נואליה אמקייס
כיתה א׳-ו׳ | יום ד׳ | 100 ₪

ויולטה מזולמן
כיתה א׳-ו׳ | יום ג׳ | 50 ₪

בת שבע פולבש
כיתה א׳-ד׳ | יום ג׳ | 130 ₪

אייל ממן / יניב בירן
כיתה א׳-ו׳ | ימי ב׳, ה׳ | 130 ₪

מ.ס. אשדוד
כיתה א׳-ו׳ | יום א׳ | 50 ₪

מכבי אשדוד
כיתה ג׳-ו׳ | יום א׳ | 130 ₪

חי חוגים | כיתה א׳-ד׳ | יום ב׳ | 180 ₪

חי חוגים | כיתה א׳-ד׳ | יום ד׳ | 180 ₪

רונית דדון
גן-ג׳ | יום ה׳ | 140 ₪

גלית דאובר | ימי ג׳, ה׳ | 165 ₪

טלי נעים / לינה פרל
ימי א׳, ג׳ | 150 ₪

נואליה אמקייס
גיל הרך, כיתה א׳-ו׳

ימי ג׳, ה׳ | 185 ₪

מרינה מזולמן
ימי ד׳, ה׳ | 180 ₪

בית׳׳ר אשדוד
כיתה ג׳-ו׳ | ימי א׳, ד׳ | 165 ₪

בית׳׳ר אשדוד
כיתה ד׳-ו׳ | ימי א׳, ד׳ | 165 ₪

בת שבע פולבש
כיתה א׳-ג׳ | יום ג׳ | 150 ₪

מאיר פריבס
כיתה ג׳-ו׳ | יום ב׳ | 120 ₪

בית׳׳ר אשדוד
מתחילים | גן-כיתה ב׳ | ימי א׳, ד׳
מתקדמים | כיתה ב׳, ג׳ | ימי א׳, ד׳

₪ 165

טאקוונדו

הכנה לכיתה א׳

אומנות

קיקבוקס

התעמלות אומנותית

כדורסל

כדורשת

ג׳אז נואל דאנס

ג׳אז נואל דאנס

התעמלות גיל הזהב

כדורסל

כדורגל

ג׳אז נואל דאנס

קיקבוקס

בישול ואפייה

כדורסל בית׳׳ר אשדוד

כדורגל

כדורשת

טכנוטריק

פלאי תעופה

אומנות

פילאטיס

זומבה

ציור

כדורסל בנות

כדורסל בנים

בישול ואפייה

טניס שולחן

כדורסל

ג׳אז נואל דאנס

ח
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ט.

מבוגרים 20 ₪ילדים
₪ 15


