
 2022מאי 

 כללים ונהלים – מרכז קישקשתא

 כללי: 

מרכז בילוי ופנאי קהילתי לשעות אחר הצהריים  הוא  מרכז קישקשתא

 במהלך השבוע.  למשפחות וילדים

 . בית אלפאי קיבוץ תושבי וחברמיועדת ל קישקשתא

הרצון שלנו הוא לשמור על המקום כמקום קהילתי ומזמין, שבו כולם  

ולכן מי שירשם   חלק אקטיבי בהתנהלות המקוםהם מרגישים שייכים ו 

 . למרכז, ייקח גם חלק בהפעלתו השוטפת

שהמקום יוכל לתפקד טוב ולהשתפר אנחנו חייבים להגדיר   בכדי 

 : לעצמינו כללים ולכבד אותם

 

ימים בשבוע, ימים א', ג', ה' בין השעות    3המשחקייה תפעל  -

16:00-18:00.   

   ."חש 360שנתי יעלה   -מנוי משפחתי -

כל מנוי יצטרך לחתום על חוזה ביטוחי לפני הכניסה הראשונה   -

למרכז קישקשתא, את החוזה צריך לשלוח לכתובת המייל של  

 אחראית הרישום.   shirigy1@gmail.comשירי גדיש יניב: 

תדאג לעדכן  שחתמו על החוזה שירי  סבתא וסבא /משפחהלכל 

 . חד פעמי₪  360 -ב  נםאת הנה"ח לחייב את החשבו

 . הקרובהניתן לבטל את המנוי בשנה  לא -

על הפעילות   םאחראיה הםש נ.יתתור ות יהיכל יום פעילוב -

 (. מסמך הגדרת תפקיד תורן בנפרדבאותו היום )

mailto:shirigy1@gmail.com


  נועה סלע.אחראית שיבוץ התורנויות לשנה הקרובה היא  -

  טסאפאפרסום לוח תורנויות יופץ בכל סוף חודש בקבוצת וו

 .מרכז קישקשתאשל שקטה 

 . בערך  שלושה-לחודשייםמנוי יעשה תורנות אחת   -

              חובה! –הכניסה למשחקייה מותנית בליווי מבוגר  -

 לא לשלוח ילדים ללא בוגר אחראי.

האחריות על שלום הילדים במהלך הפעילות היא על המלווה   -

 . על התורנ.יתולא  בלבד 

לרשות החברים פינת קפה מפנקת, מותר להביא אוכל ושתייה   -

 ולהשתמש במטבחון. 

, אסור לאכול ולשתות בתוך  בחוץלאכול ולשתות אך ורק  -

 . קישקשתא

אפשרי   –כניסה למשחקייה מעבר לשעות הפעילות המוגדרות  -

באחריות מי שפותח להתנהל כאילו   . נוהל תורנותבהחלט עם  

 הוא בתורנות ולשמור על כללי התורן.  

 קיון במקום, ולהקפיד על שמירת הציוד.  ייש לשמור על הנ

  פעילות לקייםשרוצים אנשים מהקהילה  ו/או יוזמות קהילתיות -

כגון: שעת    בשיתוף אנשים מהקהילה קישקשתא לחברי כיפית

   .איילת לויסון גילתחריות  בא – פעילות ספורטיבית וכו', סיפור

מי שרוצה להצטרף למשחקייה יכול בכל שלב בשנה לבקש כל  -

 .להירשם  שירי גדיש יניבמ 

, לא להגיע קישקשתאאנו מבקשים מכל מי שאינו רשום ל -

. מנעו בבקשה  שירי גדיש יניבללא הסדרה מראש מול 

 מכולנו את אי הנעימויות שעלולות להיווצר.



*** חשוב להדגיש שכל תקציב המשחקייה מתבסס על רישום מסודר  

וגביית כספים מסודרת. בכדי שנוכל תמיד להשתדרג ולהעשיר את  

 פעילות המקום אנחנו צריכים להיות מסודרים ברישום.  

 

            מאחל לכולנו שנת פעילות מקסימה,  קישקשתאצוות 

 קהילתית ומגוונת! 

 

    0526009264 -דנוסעינת כנפי  

 0522850198  -נועה סלע 

 0544411599  -שיר לב סיון 

 0547614441 -שירי גדיש 

 0546754171 -יעל גפן פיין 

 0507911560 - איילת לויסון גילת


