
 

  

  

  כולם שלום

' ספטבהם חרושת השמועות על סגירת הסטודיו ב, לאחר חודשיים די מטלטלים

  .אני רוצה לעשות לכם קצת סדר, הקרוב מגיעה לשיאה

ראיתי את הפוטנציאל העצום של , שנים בדיוק היגעתי למשמר השרון 17לפני 

ה לי וכבר אז הי, חתמתי על חוזה, "הסטודיו של יעל"המבנה שלימים הפך 

שכל מרכז הקיבוץ  .להיות שכונת בנים רור שהסטודיו ביום מן בימים יהפוךב

  .לבני המשקמגורים  –יוסב ליעודו 

והקיבוץ הודיע לי לפני חודשיים שלא יוכל , אכן הגיע"יום מן הימים ", ובכן

  .הסטודיולהמשיך להשכיר לי את המבנה ולהמשיך את פעילותו של 

חפר במטרה  עם רבים מחשובי עמקבמשך חודשיים אני מקיימת פגישות 

  . למצוא לנו תחליף הולם

עומדות בפני כרגע מספר אופציות כשמטרתי לסגור את הקצוות האחרונים של 

  .האופציה הטובה ביותר עד אמצע יוני

  :ווה יכלולהמת

לשעות  ביותר קרובה באופן הסטודיו תוך שילובןמורות  מעבר של  .1

 .במערכתמלמדות  הןהמקוריות אותן 

  .ימי ושעות ההדרכה שלי ישארו פלוס מינוס  זהים .2

 .מקצועי שלי לצוות וליווי של שירות לקוחות לכןוניהול המשך ליווי  .3

 .לימוד אותם תכנים שלימדו בסטודיו גם במקום החדש .4

בטיחות הציוד , על גוון השיעוריםלשמירה מכירת הציוד האיכותי שלנו  .5

 .ואיכות התנועה

 רפית מירבית ואופטימלית לרובנוגקרבה גאו  .6

 .היוםמשלמות מחיר אטרקטיבי שיהיה אף נמוך מהמחיר אותו אתן  .7

וי ללא תשלום נוסף ואולי אף זול שירותים נוספים שיגולמו באותו מנ .8

 .יותר

 .חתימה על מסלול ארוך יותר לפני )בתשלום( רותחודש הכ .9

 .פרטים ינתנו להורים כשהכל יבשיל -לגבי המחול .10

  



ועידן חדש יפתח במקום חדש תוך הטמעת  ,עידן הסטודיו של יעל יסתיים בקיץ

  .ל"נכל הרשימה ה

של מנויות , של צוות מוביל בכל תחום, ואיכותית רובהקיצרנו משפחה חמה 

וכעת המשפחה הזו צריכה לעבור , מתחשב ואכפתי, שרואות בסטודיו בית מכיל

, יהיו שם עבורכם" שאבא ואמא" .מתפקידי להתאים את הדירה לדייריה. דירה

ואני אעשה זו בצורה הטובה ביותר , יעברו גם הם איתנו "שהרהיטים"

  .ובאופציות הטובות ביותר שעומדות לרשותי

  : יש מוסר השכל ברור, א לילדינואותו נהגנו להקרי  "דירה להשכיר"בסיפור 

והם לא ...וגם אם החלונות לא לגמרי בדיוק... גם אם הכתלים לא לגמרי בדיוק

עדין מה שחשוב זה האנשים  ..."סטודיו של יעל"כי אין עוד , יהיו בדיוק

  .והאוהב המקשיב ,הדואג,המכיל, המרחב הרגשי העוטף, שסביבנו

    

אקיים ישיבת מנויות בה , אעדכן אתכם, ברגע שהדברים יסגרו מבחינה חוזית

  .אציג את כל האופציות ואתן תוכלנה לבחור

אלא (יולי יהיה החודש האחרון לגביה . התשלומים לסטודיו יסתיימו בסוף יולי

תחילת הכוונה היא ש, )אם מישהי פרשה תשלומים לפרק זמן ארוך יותר

  .כבר באוגוסט תהיהפעילות במקום החדש ה

  

  .אני עושה הכל הכל כדי שהמעבר יהיה כמה שיותר דומה למה שקבלתן אצלי

  ! תסמכו עלי, ואולי אף טוב יותר

  שלכם תמיד

 יעל

 

 


