
פעילות מבנה חוגים – הודעה לקהילה
1. הפעילות במבנה חוגים החלה בתחילת נובמבר 2022. ראשית, נכנסו חוגי התנועה.

 

2. החודש ייכנסו גם חוגי 'הישיבה' לאור ההצטיידות שנעשית בהדרגה.

 

3. תכנון המבנה, פיקוח על עבודת הקבלן נעשים ע"י המועצה האזורית בני שמעון

ובעבודה צמודה עם מיכל קליינר מנהלת הקהילה. 

 

4. תהליך הרכש וההצטיידות הינו בירוקרטי, אבל אנחנו מקבלים תמיכה נפלאה מצוות

החוגים של המועצה האזורית בני שמעון – יוסי טוביאנה וצור טורנר.

 

 21.01.2023



מי אחראי על המבנה?

1.ועד האגודה – מיכל קליינר 

וזיו ביננפלד

2.מרכזת חוגים  – 

הגר בקון מזור

3.אם הבית – הגר שני

4.צוות חוגים – אשרה קרימרמן 

ואינה פרילוצקי

5.עיצוב פנים – מיכל פרידמן

6.תכנון פיתוח ונוי – מעין גולני , 

גיא אלקין – ענף הנוי

 

 

מה במבנה?

 

1.  סטודיו גדול – משמש לחוגי התנועה השונים.

2.  חדר מס' 2 – משמש לחוגי 'ישיבה'.

3.  חדר מס' 3 – משמש כסטודיו נוסף וקטן יותר.

4.  חדר מוזיקה – הותקנה בו אקוסטיקה חדשה 

ונרכש פסנתר חדש!

5.  מחסן לציוד

6.  משרד - למנהלות החינוך

7.  שירותים

8. מבואה גדולה – בהמשך ייבנה בה מטבחון 

קטן ונצייד אותה בריהוט מתאים.
 

 



6 חוגי מבוגרים

15 חוגי ילדים
19 קבוצות
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הנחיות לשימוש במבנה
1. המבנה שלנו ובשבילנו – בבקשה לשמור על סדר וניקיון בתוכו ובסביבתו. 

המבנה עובר ניקיון פעמיים בשבוע.

2.כניסה למבנה - הינה מהכניסה שפונה לגן המשחקים עם החול. 

בהמשך נחסום את האפשרות להשתמש בכניסה שצמודה לכביש מטעמי בטיחות.

3.נעילת המבנה – כאשר אין פעילות במבנה יש להקפיד על כיבוי אורות ונעילת הדלתות של המבנה. 

4.אוכל - חל איסור מוחלט על אכילה במבנה החוגים.

5.שתייה - ניתן להביא בבקבוק סגור ואישי. 

6.תחזוקה שוטפת - אם הבית מבקרת במבנה על בסיס יומי ודואגת לתפעולו ולשלמותו.

7.פתיחת חוג חדש – לפנות להגר בקון מזור. 

 

 



בהמשך מתוכננים:
1. אירוע קהילתי לקידום הפיתוח של המבנה.

2. חנוכת מבנה חגיגית, יחד עם המועצה האזורית.

מוזמנות.ים לחשוב על שם למבנה חוגים...

הגר, מיכל והגר


