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דורון אודיז
גן-א׳, ב׳, ו׳ | ימי א׳, ג׳ | 100 ₪

כדורגל

טמיס שרון
כיתה א׳-ו׳ | ימי ב׳, ד׳ | 130 ₪

טאקוונדו

גיטלמן דוד
כיתה א׳-ו׳ | יום א׳ | 200 ₪

תופים

אלבז מרים
גן-ב׳ | ימי ב׳, ד׳ | 120 ₪

 כיתה ג׳-ה׳ | ימי ב׳, ד׳ | 120 ₪

התעמלות קרקע

קוצוק מיכאל, טרכטנברג מרדכי
נערים + | ימי א׳, ב׳, ד׳ | 200 ₪

איגרוף

אחוון אלירן
כיתה א׳-ג׳, ד׳-ו׳ | ימי ב׳, ה׳ | 140 ₪

היפ הופ
גן-ג׳ | ימי א׳, ג׳ | 95 ₪

בלט פאנוב

ליאור אבן חיים
גן-ב׳ | יום א׳ | 95 ₪

קפוארה

יוגב דוק
כיתה ב׳-ו׳ | יום ג׳ | 100 ₪

גיטרה

עדן בנישו אלטיט
יום ד׳ | 80 ₪

מוכנות לכיתה א׳

נופר פנינה
כיתה א׳-ג׳ | ימי ב׳, ד׳ | 120 ₪

אנגלית

מרכז קהילתי ״תקוותנו״ - חוגים

16.12.19    "צביקה הבלש
והתרנגולת של גברת כרבולת"
תיאטרון צחוקלה בשעה 17:30

25.11.19    "דן שפירא"
מופע בין כוכבים

בשעה 20:30

13.01.20    " נסיך מפח"
תיאטרון מדיטק בשעה 17:30

31.12.19    אילן טל
והבוסתנאים

ערב טברנה יווני
בליווי נגנים

בשעה 20:30

10.02.20    "חברים על הגשר"
תיאטרון מדיטק בשעה 17:30

25.05.20   "על בטן מלאה"
בהנחיית אביגיל קליין בשעה 20:30 

04.03.20    ״קרקס דורטו״
בשעה 17:30

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

08.06.20    ״מלך הטבע״
תיאטרון מדיטק בשעה 17:30

04.11.19    "הברווזון המכוער״
תיאטרון צחוקלה בשעה 17:30

כששומעים מה חושב מקסים ממן מנהל המרכז הקהלתי "תקוותנו", מבינים מהי רוח המקום: "אני 
מאמין שבכל ילד וילדה הבאים בשערי המרכז הקהילתי טמון פוטנציאל, אם רק יאמינו בעצמם". 
ממן הוסיף עוד: "אנו דוגלים בשיתופי פעולה עם ארגונים, בתי הספר ומוסדות עירוניים כיוון שאני 
רואה חשיבות ברצף החינוכי שמתחיל מהגן, אל בית הספר ועד סיום התיכון במקביל לפעילויות 

אחרי שעות הלימודים במרכז הקהילתי בכל התחומים".

שימת הדגש הינה על ערכי החינוך כאשר הפלטפורמה לילדי הרובע ותושבי הרובע בקהילה היא 
בפעילות  שילובם  תוך  מצויינות  חוגי  והרחבת  ברובע  הספר  בתי  עם  ושותפות  קשר  של  יצירה 

עירונית.

המרכז הקהילתי "תקוותינו" ממוקם ברובע ב׳ בעיר ונותן מענה לאוכלוסייה בכל הגילאים ומובילים 
מגוון עשיר ואיכותי של פעילויות בתחומי הפנאי התואמות את צרכי הקהילה. בהתאם לכך המרכז 
מוביל פעילות פנאי וחינוך ועוסק גם בפעילות קהילתית. וזאת כחלק מהחזון של החברה העירונית 
לתרבות ופנאי. חשוב מאוד לאנשי מהרכז הקהילתי "תקוותנו", שהקהילה תהיה מעורבת, פעילה 

ואיכותית באמצעות שיתופי פעולה, שקיפות ומצוינות בשירות לתושב.
אחד הפרוייקטים המובילים במרכז הקהילתי "תקוותנו" הוא ׳חוג לכל ילד׳ אותו הנהיג ראש העיר 
ד"ר יחיאל לסרי, שמעניק הנחות משמעותיות המאפשרות לילדים להיכנס ולקחת חלק בחוגים כך 

שהשיקול הכספי לא אמור להוות בעיה.

במרכז גאים גם בעובדה שישנם פעילויות רבות ומגוונות לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, חלקם 
בשילוב עם ילדים ׳נורמטיביים׳, כמו מועדונית "כיף" לילדים על הרצף האוטיסטי, חוגי זומבה, ציור 

ואמנות בשיתוף עם בית ׳אלמוג׳ וחוג אמנויות לחימה ועוד.

מרכז קהילתי תקוותנו - רובע ב׳
מנהל: מקסים ממן

רחוב המעפילים 21 אשדוד
טל: 08-8523187

התושב במרכז הקהילתי 

25.02.20    יעקב אבוחצירא
בשעה 20:30

ח
ל.
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מבוגרים 20 ₪ילדים
₪ 15

לוי עומר
 גן, כיתה ב׳-ו׳ | ימי ג׳, ה׳ | 150 ₪

MMA קרב מגע

אימונים פונקציונליים
בלוק אנטון

ימי ב׳, ה׳ | 280 ₪

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

שפים צעירים

אמיר ג׳רסי
כיתה א׳-ו׳ | ימי ג׳, ד׳ | 150 ₪

דרמה ותיאטרון

סמדר זקרנוסקי
ימי א׳, ג׳ | 100 ₪

פלדנקרייז

ילדי גן חובה בלבד

פבל טולשינסקינשים
כיתה ג׳-ט׳ | יום ב׳ | 150 ₪

צילום
עומר לוי

רגיל | ימי ב׳, ד׳ | 70 ₪
קרדיו | ימי א׳, ג׳ | 180 ₪

התעמלות נשים


