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

 כללי

 לאחר הסגר השני:שנת הפעילות פתיחת 

 .א"פתש ט"ו בכסלו, 1.12.2020, ג'יום ב -לקבוצת הערב  .1

 .א"פתש בכסלו י"ד, 3.12.2020ביום ה',  –לקבוצת הבוקר  .2

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

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

 :לרכוש כרטיסייה להשתתפות בשיעורים, על פי הפירוט הבאניתן 

 (₪ 1650בלבד )במקום  ₪ 1400מחירה יהיה  – שיעורים 6כרטיסייה של  .1

 :כלולים במחיר הכרטיסייה

)עפרונות, מספריים, חומרים ואביזרים לשימוש אישי עם  בעת רכישת הכרטיסייה,רכת מתנה ע -

 + יומן.מכחולים, צבעים, ניירות( 

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

  כל החומרים בהם ייעשה שימוש בשיעורים -

 כיבוד קל ושתיה  -

 תחומרי עזר אשר יישלחו למשתתפי הקורס מעת לע -

 שיעורים 10כרטיסייה של  .1

 !! במתנה –שיעורים והעשירי  9 –שיעורים  10למי שתרכוש  ובהטבה בלעדיתכרטיסייה מיוחדת 

 (₪ 2,500שיעורים היה  10-)מחיר קודם ל ₪ 2000עלות הכרטיסייה יהיה 

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

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

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

 כל החומרים בהם ייעשה שימוש בשיעורים -

 כיבוד קל ושתיה  -

 חומרי עזר אשר יישלחו למשתתפי הקורס מעת לעת -

 רק מי שסיים את כל תהליך ההרשמה והסדיר את התשלום למשך כל הפעילות שיעוריורשה להשתתף ב

 .העבר, ואין כנגדו חובות מאליה נרשם
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  .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 

 .אותה ירכוש יהיכרטיסהשל  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 

 אופן השימוש בכרטיסיות ותוקפן: 

לסייע לעבור את תקופת חוסר הודאות בימים אלה ולהימנע מהצורך לשלם הכרטיסיות נועדו  .1

 החזרים למי שנרשם לחוג שנתי.

ערב או של של  –בקבוצה קבועה  בועאחד בששיעור  –ברירת המחדל לשימוש בכרטיסייה הינה  .2

 )קיימת אפשרות להצטרף לשיעור בקבוצה השנייה במידה ולא ניתן להגיע לשיעור הרגיל(. בוקר

 חודשים. 4-תוקף הכרטיסיות הוא ל .3

הכרטיסיות יועברו דיגיטלית לכל משתתפת ובכל מפגש יישלח צילום חדש של הכרטיסייה עם  .4

 ם.השיעור של אותו יו "ניקוב"

השתתפות בשיעורים מזדמנים תתאפשר רק לתלמידות ותיקות, אשר סיימו לפחות מחזור אחד  .5

 .₪ 240של קורס יומן ויזואלי ועל בסיס מקום פנוי. מחיר שיעור בודד 

 הנחות

 . 10%תינתן הנחה של  -משפחה מאותה שני  משתתףל

 בסדנאות/קייטנות של "חשיבה יוצרת". 10%הנחה של תהיה  שיעורים 10לרוכשים כרטיסייה של 
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