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 (2021-2022)  בשנת תשפ"ל קורס עבודה ביומן ויזואלינהלי הרשמה לעדכון 

 כללי .1

a.  כ"ד אלול, תשפ"א.1.9.2021 –שנת הפעילות פתיחת , 

  ל.זוכה, מספר המקומות מוגב הרשמה היא על בסיס כל הקודםה

 משרד להנחיות  ובכפוףמותנית במספר מינימום של משתתפים ) קבוצהפתיחת כל 

 .(הבריאות

 על בסיס קבוע בשיעורים השתתפות .2

 תפות קבועה בשיעורי יומן ויזואלי מפורטות להלן:אפשרויות להשתהכל 

I. עד לנרשמות  ₪ 650דשית היא ועלות ח –שלום חדשי קבוע לחוג שבועי "יומן ויזואלי" ת

 . 31.1.22לתאריך 

 .₪ 675דשית תהיה והעלות הח 1.2.22-החל מה

 (.5שיעורים )ישנם חודשים שיש בהם  4וב, יש בחודש על פי ר

 התשלום עבור החוג יבוצע בכרטיס אשראי בהוראת קבע.

 ()*()על בסיס מקום פנוי )*(קבוצה אחרת או בסדנה חד פעמיתשיעור של ב * ניתן להשלים שיעור

** במידה ומעוניינים להפסיק את ההשתתפות בחוג יש להודיע חודש מראש ואז תבוטל 

 הוראת הקבע.

לשימוש אישי +  וניירות עם חומרים מורחבת ערכת מתנהההשתתפות בחוג כלולה במחיר 

 .ריים + שבלונות + ספוגית איפור + וואשי טייפ + עט שחור ועט לבן ועוד+ מספ יומן

II. יומן ויזואלי" אחת לשבועיים( הגעה על בסיס קבוע )שבועי -שלום חדשי קבוע לחוג דות"– 

 . 31.1.22עד לתאריך נרשמות ל ₪ 400חודשית היא עלות 

 .₪ 412העלות החודשית תהיה  1.2.22-החל מה

 שיעורים(. 3)ישנם חודשים שזה ייצא שיעורים על פי רוב  2תשלום זה הינו עבור 

 התשלום עבור החוג יבוצע בכרטיס אשראי בהוראת קבע.

 ()*()על בסיס מקום פנוי )*(קבוצה אחרת או בסדנה חד פעמיתשיעור של ב * ניתן להשלים שיעור

** במידה ומעוניינים להפסיק את ההשתתפות בחוג יש להודיע חודש מראש ואז תבוטל 

 הוראת הקבע.

III.  עד לתאריך בלבד  ₪ 1400מחירה יהיה  – שיעורים 6-להשתתפות בכרטיסייה

31.12.2021. 

 .₪ 5315שיעורים יהיה  6טיסייה של מחירה של כר 1.1.2022-החל מה
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תשלום מראש לכל בבמזומן ) תשלומים שווים( או 3)עד  התשלום יתבצע בתשלומים

 .(המפגשים

ין על )יצו מתאריך הרכישה חדשים( 4) יום 120-לרטיסייה זו תהיה בתוקף כ

 .יה(יסהכרטי

 +  לשימוש אישי + יומן וניירות עם חומרים בסיסית ערכת מתנהכלולה  היהכרטיסיבמחיר 

 .+ ספוגית איפור + וואשי טייפ + עט שחור ועט לבן ועוד השבלונ

IV. למי שתרכוש  ובהטבה בלעדיתכרטיסייה מיוחדת  - שיעורים 10-להשתתפות ברטיסייה כ

 !! במתנה –שיעורים והעשירי  9 –שיעורים  10

 .31.12.2021עד לתאריך בלבד  ₪ 2000עלות הכרטיסייה יהיה 

 .₪ 2195שיעורים יהיה  10מחירה של כרטיסיה של  1.1.2022-החל מה

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

 .(המפגשים

 .יה(יין על הכרטיס)יצו מתאריך הרכישה יום 70-לכרטיסייה זו תהיה בתוקף 

+  לשימוש אישי + יומן וניירות עם חומרים מורחבת ערכת מתנהכלולה  היהכרטיסיבמחיר 

 .ריים + שבלונות + ספוגית איפור + וואשי טייפ + עט שחור ועט לבן ועודמספ

 השתתפות בשיעורים ודחיית תשלום בצ'ק .3

I. רק מי שסיים את כל תהליך ההרשמה והסדיר את התשלום שיעוריורשה להשתתף ב 

 .העבר, ואין כנגדו חובות מאליה נרשם למשך כל הפעילות

II. גבה בגינה עמלת צ`ק חוזר על פי התשלום המקובל יתחזור, ת שהופקדההמחאה במידה ו

  .בבנק

 ניסיון ייעורש .4

, לא להמשיך חליטי. במידה ופעמי-באופן חדחוג את ההזכות לנסות  תלמיד חדש תינתןלכל 

חשב ירשם, יוהחליט להיבמידה  פעמית. -בגין ההשתתפות החד בלבד ₪ 240בעלות של יחויב 

 .)כרטיסייה/חוג( אותה ירכוש תכניתהשל  כוללתהשיעור כחלק מהעלות ה

 בשיעורים שתתפות לא קבועהה .5

יוכלו להצטרף לשיעור באופן מזדמן בעבר של עבודה ביומן ויזואלי קורס ב השתתפותלמידים אשר 

 .על בסיס מקום פנוי בלבד, לשיעור ₪ 562על בסיס מקום פנוי ובעלות של 

 הנחות .6

I. ממחיר הכרטיסייה/התשלום החודשי 10%תינתן הנחה של  משפחהמאותה שני  משתתףל . 
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II.  תהיה  ום חודשי(ולמשתתפי החוג הקבועים )בתשל שיעורים 10לרוכשים כרטיסייה של

 קייטנות של "חשיבה יוצרת".ב 10%הנחה של 

III.  בעת ההרשמה לסדנה חד פעמית )כמתנה או  10%להנחה של כל תלמידי הסטודיו זכאים

 השתתפות(.

 

 

 

 

 ט.ל.ח
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