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 (2020-2021)  שנת תשפ"אל)למבוגרים(  קורס עבודה ביומן ויזואלינהלי הרשמה ל

 כללי

 שנת הפעילות פתיחת 

, כ` תמוז 30.6.2021יום ד`, באלול תש"פ ותסתיים  כ', 11.11.2020`, דיום ב -לקבוצת הערב  .1

 )אלא אם כן יוחלט במשותף אחרת(. תשפ"א

 "א, כ01.7.2021`, היום בתסתיים , כ"א אלול תש"פ ו12.11.2020ביום ה',  –לקבוצת הבוקר  .2

 )אלא אם כן יוחלט במשותף אחרת(. תמוז תשפ"א

  ל.זוכה, מספר המקומות מוגב ההרשמה היא על בסיס כל הקודם

 .להנחיות התו הסגול( ובכפוף) מותנית במספר מינימום של משתתפים קבוצהפתיחת כל 

 :אופנים 3-ניתן להירשם לקורס ב

  .הרשמה לחוג יומן ויזואלי שנתי .1

צ`קים מיום  התשלום יתבצע בתשלומים חודשיים שווים ע"י מתן הרשאה לחיוב כרטיס אשראי /

)בהתאם לתקופת פעילות החוג( או  2020הרישום ועד לסוף שנת הפעילות בחודשים יוני/ יולי 

  .במזומן )תשלום מראש לכל השנה(

 .בחישוב המחיר שוקללו ימי חג ומועד, בימים אלה לא תתקיים פעילות ולא יינתן זיכוי בגינם

 שיעורים ניתנים להשלמה בקבוצה השנייה המתנהלת במקביל.

 לחודש והיא כוללת: ₪ 650 – היאעלות החוג 

)עפרונות, ברישום לחוג עם שלל חומרים ואביזרים לשימוש אישי  מורחבתערכת מתנה  -

 + יומן.מספריים, מכחולים, צבעים, ניירות( 

 שעות כל אחד בהנחיה צמודה ובקבוצה אינטימית. 3שיעורים שבועיים בני  -

 כל החומרים בהם ייעשה שימוש בשיעורים -

 כיבוד קל ושתיה  -

 תחומרי עזר אשר יישלחו למשתתפי הקורס מעת לע -

 שיעורים  6הרשמה לקורס בסיסי של  .2

 .(המפגשיםבמזומן )תשלום מראש לכל  תשלומים שווים( או 3)עד  התשלום יתבצע בתשלומים

 שיעורים ניתנים להשלמה בקבוצה השנייה המתנהלת במקביל.
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 והיא כוללת: ₪ 1,650 –היא  מפגשים 6קורס בן עלות ה

 לשימוש אישי + יומן. וניירות עם חומריםקורס ברישום ל בסיסית ערכת מתנה -

 שעות כל אחד בהנחיה צמודה ובקבוצה אינטימית. 3שיעורים שבועיים בני  6 -

 כל החומרים בהם ייעשה שימוש בשיעורים -

 כיבוד קל ושתיה  -

 חומרי עזר אשר יישלחו למשתתפי הקורס מעת לעת -

 שיעורים  10של  עבודה ביומן הרשמה לקורס .3

 .(המפגשיםבמזומן )תשלום מראש לכל  תשלומים שווים( או 4)עד  התשלום יתבצע בתשלומים

 שיעורים ניתנים להשלמה בקבוצה השנייה המתנהלת במקביל.

 והיא כוללת: ₪ 2,500 –היא  מפגשים 10 קורס בןעלות ה

 ברישום לקורס עם חומרים, אביזרים וניירות לשימוש אישי + יומן.+( ) בסיסית ערכת מתנה -

 שעות כל אחד בהנחיה צמודה ובקבוצה אינטימית. 3בני שיעורים שבועיים  10 -

 כל החומרים בהם ייעשה שימוש בשיעורים -

 כיבוד קל ושתיה  -

 חומרי עזר אשר יישלחו למשתתפי הקורס מעת לעת -

 יורשה להשתתף בחוג רק מי שסיים את כל תהליך ההרשמה והסדיר את התשלום למשך כל הפעילות

 .העבר, ואין כנגדו חובות מאליה נרשם

  .גבה בגינה עמלת צ`ק חוזר על פי התשלום המקובל בבנקיבמידה וההמחאה החודשית תחזור, ת

, יחויב לא להמשיך חליטיפעמי. במידה ו-חוג באופן חדאת ההזכות לנסות  תלמיד חדש תינתןלכל 

במידה ונרשם, יחשב השיעור כחלק מהעלות  פעמית. -בגין ההשתתפות החד בלבד ₪ 150בעלות של 

 המסלול בו בחר להירשם.של  כוללתה

 השתתפות לא קבועה

תלמידים אשר סיימו קורס )אחד לפחות( של עבודה ביומן ויזואלי יוכלו להצטרף לשיעור באופן מזדמן על 

 לשיעור, על בסיס מקום פנוי בלבד. ₪ 280בסיס מקום פנוי ובעלות של 

 חוגת בהשתתפוביטול  

 באותו חודש. 20-באמצעות הודעה מוקדמת עד לניתן לבטל את החוג  - במקרה של חוג שנתי .1

 . (בבכת)הביטול יכנס לתוקפו בתום החודש בו הוגשה בקשת הביטול 
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. לאחר מכן, לא ניתן יהיה לקבל החזרים 20/03/2021ניתן להגיש בקשות לביטולים עד לתאריך 

 בחן בהתאם למקרה ובכפוף להוראות כל דין.ימועד זה, יידון ויביטול לאחר  בגין עלות החוג.

כאמור, ניתן  .בידוד וכיו"ב( נתן החזר כספים בגין היעדרות המשתתף )לרבות מחלה,ילא י

 להשלים שיעור בקבוצה המתנהלת במקביל.

 ,להחזירו במועד אחר ייעשה מאמץ, סטודיואו מאילוצי ההמורה עור המתבטל עקב היעדרות יש

  .אוגוסט / כולל בחודש יולי

  .אין החזר תשלום בגין ימי פעילות החלים בחגים ובמועדים

ניתן לבטל בקשה להצטרפות לקורס לאחר שיעור  – מפגשים 10או  6במקרה של קורס בן  .2

 הניסיון בלבד.

 בחן בהתאם למקרה ובכפוף להוראות כל דין.יביטול לאחר מועד זה, יידון וי

כאמור, ניתן  .בידוד וכיו"ב( ים בגין היעדרות המשתתף )לרבות מחלה,נתן החזר כספילא י

 להשלים שיעור בקבוצה המתנהלת במקביל.

 ,להחזירו במועד אחר ייעשה מאמץ, סטודיואו מאילוצי ההמורה עור המתבטל עקב היעדרות יש

  .אוגוסט / כולל בחודש יולי

 הנחות

 . 10%תינתן הנחה של  -משפחה מאותה שני  משתתףל

 בסדנאות/קייטנות של "חשיבה יוצרת". 10%תלמידים שנתיים בחוג יהיו זכאים להנחה של 
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