
טודיו ינשופים -לאמנות מבית "כתמתם"ס
:2020-2021נהלים והרשמה לשנת 

 משתתפים נסגור קבוצה אלה ויהיה11 ( ב משתתפים  בסה"כ בכל קבוצה 12  עד למען איכותו של החוג ניתן לרשום 
 הרשמה במילוי טופס זה.  ולהרשם במהרה= לא למשוך את הזמן במספר),אנו מיעצים 12מקרה חריג בו נכניס משתתף 

 את המקום בחוג .  לפספס על מנת ולא

 :מהיקרים ביותר ועד לחומרי מחזור בחוגים בסטודיו לאמנות משתדלים לעסוק במגוון הרחב ביותר של חומרים
גבס,תחבושות, מתכת,זכוכית ספוג, בד, צמר,פלסטלינה,חימר פולימרי,עיסת  נייר,עץ,קרטון וחומרים מהטבע. (

אקוורל ,גואש,פחם,עפרונות צבעוניים ועוד....) גבס,ברזל ,חימר,אבן, בצק סוכר ,אקריליק,פנדה, שעווה,

למען העשרת הידע,פיתוח יכולות מוטוריות ומיומנויות חדשות אנו משלבים תכנים איכותיים מתולדות
האמנות מראשיתה ועד ימינו .לעיתים  עקרונות  מהמדע ,התאטרון והספרות. , חשוב לנו לאתגר
ולשלהב את הלומדים כדי ויפעילו את המחשבה ,היד והדמיון ויתקבלו תוצרים מעניינים ומרגשים

בהם יתגאו.

למען הדרך המהנה והשלבים המתאגרים בהם אנו עוברים- כדי להשיג תוצר מרשים.העבודות הן פרוייקטים,

– של טכניקה/עקרון אמנותי/ חוק מדעי המתבטא באמנות, כדילימודים לעומקציור,פיסול,רישום,קומיקס ואנימציה 
שבעבודה הבאה ,הרמה תהייה גבוהה יותר! לעיתים העבודות לוקחות מספר מפגשים ארוך ומתקבלים תוצרים

מרשימים מאוד ולעיתים מספר מפגשים קצר.

עבודות ומלאכת יד,ואינן הסדנאות לאמנות ברמה גבוהה.

.המדריכים אקדמאים, בעלי תעודות ותארים מתחום האמנות וההוראה
.במידה והמדריך לא יוכל להשלים את שיעורי ההחזר במהלך השנה או הסטודיו רשאי להחליף מדריך 

: מחיר החוג
 מהספירהאנו מחסירים את החגיםמראש את מחיר החוג והתשלומים אנו קובעים מראש בתחילת השנה ,מול לוח שנה, 

 מפגשים הפרוסים לאורך40      שנה = מספטמבר ועד סוף יולי ) הסטודיו מתחייב ל(בהם חג או חופשה "נופלים" על חוג , 
השנה כולה ללא קשר לחגים.

יש לנו אתר אינטרנט בו מתפרסמים, התכנים המדוברים בחוג, כמו כן מעדכנים תמונות של עבודות והווי  ברשתות
חברתיות - להעשרת כל התלמידים 

נהלי הרשמה  :

 053-5254515 :בכרטיס אשראידרך הטלפון התשלום יתבצע 
"כתמתם". תשלומים לפקודת 11 שיקים =11 יש להעביר – בשיקיםאם בחרתם לשלם 

אין תשלום במזומן אלה והתשלום לכל השנה מראש.
.אין תשלום בכל חודש בחודשו ואין פעילויות חד פעמיות

. במידה והחליטלתלמיד זכות להתנסות בחוג באופן חד פעמי . במידה והחליט לא להמשיך –לא יחוייב בגין השתתפות זו
להמשיך –יחוייב גם עבור שיעור הניסיון.

שיעורים שהתבטלו בגין העדרות מדריך-יוחזרו במהלך השנה.

 שם + שם משפחה     –  בבקשה להחזיר הטופס חתום                                                                         .
כאשר נרשמתי לחוג: קראתי והבנתי את נהלי הסטודיו- ללא חתימה -אין הרשמה! 



ביטול השתתפות  :

  במייל.בכתבבקשה לביטול השתתפות תוגש 
 ,בחודש הביטול התלמיד רשאי להגיע. מיום ההודעהמחייב תשלום לחודש נוסףביטול השתתפות 

.) כיוון ואת החומרים קנינו מראש והגבלנו כניסת משתתפים חדשים למען איכותו של החוג(
 בגין ביטול חוגים.החל מחודש מאי אין החזרי כספים

: באחריות התלמיד בלבד להגיע לחוג ,אם לא הגיע הסטודיו לא  אין החזר כספים בגין העדרות המשתתף
מחזיר/ מזכה/ מוריד במחיר התשלום-  לתלמיד שהחסיר מהחוג בלל סיבותיו האישיות. 

תלמיד שלא הגיע -רשאי להשלים מפגשים 

:נוהל השלמת מפגש

 :בתיאום מראש ועל בסיס מקום פנוי בלבדהסטודיו יקבל תלמידים רק 
כל עוד וזה אם הפסידו מפגש בגלל סיבות אישיות,( ,קבוצה אחרתב להשלים העדרותםהתלמידים רשאים 

בקבוצה שלו) נשאר אי אפשר לקפוץ מקבוצה לקבוצה ,כל תלמיד נעשה באופן חד פעמי  ,

השלמת המפגשים נעשית בתקופה קרובה לזמן העדרות, אין מצב שתלמיד לא יגיע חודש רצוף ולאחר חמישה
חודשים ידרוש להשלים חודש מלא,( נוכחות קבועה בקבוצה אחרת למשך חודש)

 השלמת מפגשים בודדים.–השלמת המפגשים נעשית סמוך לזמן העדרות 

הסטודיו  שומר לעצמו את הזכות להפסיק השתתפות של תלמיד במקרים של הפרות משמעת חוזרות
ונשנות.    

.מחירון בהרשמה מוקדמת
 ש"ח בחודש .400 חוג אמנות פעם בשבוע 
 ש"ח בחודש.760 חוג אמנות פעמיים בשבוע 
במהלך השנה נקיים סדנאות העשרה מקסימות מתחומי האמנות השונים- את הסדנאות נתמחר

בנפרד מהמחיר הקבוע.

 ש"ח בחודש).820 ש"ח ולפעמיים ל450 המחיר לפעם בשבוע יעלה ל2020(למצטרפים החל מספטמבר

פרטי תשלום:
 משתתף משנה קודמת המעוניין שנשתמש בפרטים ששילם בשנה הקודמת יאשר בהקפת עיגול סביב-

 למען ההרשמה לסטודיו בהוד השרון.אני מאשר/ת שימוש בפרטי האשראי שלי
 

תלמיד חדש או תלמיד אשר חידש פרטי אשראי :
.                                                        שם+ שם משפחה 

 .                                                               תעודת זהות
  .                                                 מספר כרטיס אשראי 

  .                                                                        תוקף
  .                                            שלוש  ספרות בגב הכרטיס 

              שם + שם משפחה    –  בבקשה להחזיר הטופס חתום    .                                                          
כאשר נרשמתי לחוג: קראתי והבנתי את נהלי הסטודיו- ללא חתימה אין הרשמה! 

 החוגים על בסיס מקום פנוי בלבד .
שיעורי נסיון והרשמה בתיאום מראש.

053-5254515
www.yanshufimstudio.com

תודה!
שתהייה לכולנו שנה של עשייה חיובית , אמנות ואהבה ,שנה  בריאה, מרגשת ומרתקת בסטודיו לאמנות  .

http://www.yanshufimstudio.com/


   כללי התנהגות בסטודיו ינשופים:
   

בכל פעם שאנו מגיעים אל הסטודיו,  אנו מאחלים לעצמנו  חוויה נעימה של אמנות
והתפתחות,  מכיוון שאנו קבוצה ובה נפשות שונות, בבקשה יש לשמור על כמה כללים

 את השנה נעימה ביותר.ו לכולנופשוטים שיעש

.בבקשה הגיעו בזמן
 דקות לפני תחילת היום, כדי שאנשים זרים לא יכנסו אל המקום.10שערי הסטודיו יפתחו 

אם אתם יודעים על איחור , בבקשה הודיעו לפני תחילת החוג.

, יום לפני (או במקרה הגרוע- באותו הבוקר לפניבבקשה הודיעו כשאתם לא מגיעים  

תחילת החוג), כדי שמישהו אחר יוכל להשלים, באותו היום במקומכם.


, בטון נמוך כזה ששאר הקבוצה לא תצא מהריכוז.בבקשה במהלך החוג יש לדבר בשקט 
שיחות רבות משתתפים בבקשה  יש לקיים בחוץ לא על יד אנשים שעובדים, שיחות טלפון

בבקשה יש לקיים בחוץ -במקום שלא עובדים בו אנשים המנסים להתרכז.

המקומות מסודרים על פי הפרוייקט וגודל העבודות.אין מקומות קבועים , 

בבקשה יש להשתיק טלפונים ולהתרכז בנושאבזמן הרצאות או הדגמות פרונטליות ,
הרלוונטי לאותו הרגע. מי שלא משתתף יוכל לעבוד בנפרד.

היא תגיע אליכם במהלךהמדריכה מקפידה לעבור אצל כולם במהלך כל החוג -
המפגש כמה וכמה פעמים, כאשר המדריכה עובדת עם תלמיד באופן פרטני, אנא חכו

בסבלנות שתגיע אליכם כדי שכל אחד יקבל את מלא היחס הדרוש לו לאותו הרגע.

יש להגיע עם עליונית או חולצהטמפרטורת האויר בסטודיו צריכה להתאים לכולם ,
קצרה ( כל אחד על פי צרכיו האישיים).

להחזיר דקות לפני סוף המפגש יש לארגן אחרינו את איזור העבודה בו עבדנו,10כ 
כלים למקומות שלהם, פלאטות לשטוף/לארוז / לזרוק- על פי הצורך, לנקות את מקום

הישיבה שלנו ולשטוף מכחולים היטב.

-יסתיים באותו הזמן. המפגש עבור כולם   

תודה רבה  על שיתוף הפעולה.
שתהיה שנה בריאה, יצירתית,  מחדשת ומרגשת ,  התפתחות טובה ואמנות.      

 


