מוזיאון תל אביב לאמנות
אגף החינוך לאמנות
מרכז יוסף ורבקה מאירהוף
לחינוך לאמנות

מוזיאון תל אביב לאמנות
¶2018-2017תשע״ח
חדש! סדרת אשכולות
תוכן הנלווית לקורסים
מעשיים :אוטופיה/
דיסטופיה¶מרחב/זמן¶
גוף¶מטמורפוזות¶
¶סדנאות האמנות של
מוזיאון תל אביב לאמנות:
פעוטות¶ילדים¶נוער¶
בוגרים חדש! קורסים
קצרי מועד :כיתות־אמן¶

*

*
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סדנאות האמנות של
מוזיאון תל אביב לאמנות:
לגלות את האמן שבך
סדנאות האמנות של מוזיאון תל אביב לאמנות
מתקיימות במרכז יוסף ורבקה מאירהוף לחינוך
לאמנות .המרכז מהווה בית ליוצרים ולשוחרי
אמנות בכל הגילאים ,ומציע מסגרת לימודית
מעשירה ומעודדת לטיפוח הכישרון היצירתי של
תלמידיו .המרכז מציע מגוון קורסים בתחום
האמנות החזותית :ציור ,רישום ,פיסול ,צילום,
וידאו־ארט ,איור ,קומיקס וקדרות ,בכיתות לימוד
מיועדות ובליווי צוות מורים־אמנים מקצועי ומיומן
המתמחה בהוראת אמנות.
כמרכז חינוכי ייחודי הוא מאפשר לתלמידיו שילוב
של התנסות מעשית לצד חשיפה לאמנות
מקור ולתערוכות המוצגות במוזיאון ברמה הגבוהה
ביותר .המעוניינים להתנסות ולטפח את כישרונם
ואת אהבתם לאמנות בגישה מקצועית וחווייתית
מוזמנים להצטרף לחוג תלמידינו — חוג הכולל
פעוטות ,ילדים ,בני נוער ובוגרים אשר מגיעים
אלינו מדי יום כדי ללמוד ,להתנסות וליצור אמנות
באווירה מקצועית ותומכת.
בידיעון המוצג לפניכם מפורטים מסלולי לימוד
מגוונים בשעות הבוקר והערב .המסלולים מותאמים
לאופי הפעילות ולגיל המשתתפים.
ההשתתפות בסדנאות מקנה כרטיס כניסה לשנה
למוזיאון תל אביב לאמנות ולביתן הלנה רובינשטיין
לאמנות בת זמננו.

נשמח לראותכם בין תלמידינו.
בברכה,
עדי כץ שפירא ,מנהלת אגף החינוך לאמנות,
מוזיאון תל אביב לאמנות
AdiK@tamuseum.com
אוהד שאלתיאל ,מנהל פדגוגי ,מרכז יוסף ורבקה
מאירהוף לחינוך לאמנות
ohads@tamuseum.com
לפרטים ולהרשמה:
מרכז יוסף ורבקה מאירהוף לחינוך לאמנות
רחוב דובנוב  , 8תל אביב ,טל’ 03-6919155
ימים א'–ה' 19:00–9:00
www.tamuseum.com/he/education-lobby

 16
פעוטות

מערכת שעות פעוטות

יום א'
17:30-16:30
קסום בשניים  /לבני 5-3

קסום בשניים :סדנת יצירה חווייתית
לקטנטנים ולהורים
סדרת מפגשים אינטימית וייחודית לפעוטות
בני  5-3ולהוריהם .בכל מפגש נערכת היכרות
עם חומרים מגוונים והתנסות ביצירה ,וחשיפה
למושגים מעולם האמנות ולקשר שלהם לחיי
היומיום .הסדנה מבוססת על פעילות משותפת
של הורה וילד תוך חיפוש וגילוי ,הרחבת השפה
האמנותית ,שימוש בדמיון ובמוטוריקה עדינה.
סדרה בת  14מפגשים.

סדנה 90

מנחה :מתן אורן
תאריך פתיחה29.10.17 :

יום ב'
17:30-16:30
קסום בשניים  /לבני 5-3

סדנה 91

מנחה :אסתר כהן
תאריך פתיחה30.10.17 :

יום ג'
17:30-16:30
קסום בשניים  /לבני 5-3

סדנה 92

מנחה :מתן אורן
תאריך פתיחה31.10.17 :

יום ד'
17:30-16:30
קסום בשניים  /לבני 5-3
מנחה :רויטל פאלקה
תאריך פתיחה1.11.17 :

סדנה 93
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סדנאות האמנות של מוזיאון תל אביב לאמנות

ילדים
סדנאות הציור הן חממה נפלאה
להיכרות ולהתנסות בטכניקות
ובחומרים מגוונים .במהלך
השנה נרכוש כלים חדשים
כדי לעודד את הממד היצירתי
הטמון בתלמיד ונחזק את
הזיקה והאהבה לאמנות בדרך
של העשרה תרבותית ,ביקורים
ויצירה במוזיאון ועבודה
בחיק הטבע .הסדנאות יקנו
את היסודות הראשוניים של
יצירת האמנות כמו נושא ,צבע,
חומר ,מצע ,אור וצל — ויְפתחו
את ממד החשיבה ואת הביטוי
האמנותי העצמאי .כל ילד יזכה
להתייחסות אישית על־פי צרכיו
וכישוריו.
בין הנושאים בהן יעסקו הסדנאות:
פיסול בעיסת נייר ובנייר עיתון
יציקות גבס ופיסול בתחבושות גבס
פיסול בחומר
עבודה באקריליק על בד ועל מצעים שונים
ציור ורישום על עץ
רישום בטכניקות שונות (עפרונות ,צבעי עיפרון,
פחם ועוד)

עבודה בצבעי מים בחיק הטבע .פיתוח נושא :דיוקן,
טבע דומם ,ציור נוף ,ציור דמיוני
ביקורים במוזיאון ועבודה מול יצירות אמנות
הכרת תחומי האיור והקומיקס לסוגיהם ,והיחשפות
לסגנונות שונים של מאיירים בארץ ובעולם.
התנסות בטכניקות שונות של איור — ידניות
וממוחשבות

סדנת אמן :ציור ופיסול (כיתות ג'-ד')
סדנה 108
מנחה :מרב קמל
 29מפגשים  /יום ב' 18:15–16:15 /
פתיחה30.10.17 :

האמנות היא שפה בלי מילים .בסדנה זו נצלול
לשיחה לא מילולית .שפת האמנות יכולה לגלות
לנו נקודות מבט חדשות על הדברים המוכרים ,על
העולם הפנימי שלנו ועל העולם שבחוץ .אמנות
היא כלי למגע עם יסודות העולם ,חומרים ,צורות,
צבעים ,ריחות ,צלילים ,טעמים ...בסדנה נלמד
להשתמש ולחזק את החוש השישי של כל אחד/ת
מאתנו — האינטואיציה .נלמד כיצד להרחיב ולפתח
את הדמיון.
נשקע בתהליכים יצירתיים מגוונים ,ובאמצעותם
נבחן את הקשר בין המחשבות והתחושות הפנימיות
שלנו לבין מה שמתחולל בחומר שאנחנו מזיזים
בידיים ,באמנות שלנו.
הגישה היא שלכל אחד/ת יש ניצוץ מיוחד משלו/ה.
בסדנה נשתדל ליצור את תנאי הסביבה המתאימים
לכל ניצוץ .נלמד לעבוד עם חומרים וטכניקות
שונות (רישום ,ציור ,פיסול ,תפירה ,צילום ועוד),
נרחיב את הידע שלנו על מנת למצוא ולהמציא
כלי עבודה אישיים לכל ילד/ה ולהרחיב את דרכי
הביטוי שלנו.
מפגש היכרות 23.10.17 :בשעות .18:15–16:15
חובה להגיע למפגש ההיכרות

18
סדנת אמן :ציור ופיסול — חלום
ומציאות (כיתות ה'-ו')

וידאו קליפ ואנימציה (כיתות ד'-ו')
סדנה 125

סדנה 109

מנחה :רועי מרקוביץ'

מנחה :אסף רהט

 29מפגשים  /יום ד' 19:45-17:45 /

 29מפגשים  /יום ב' 19:15–16:15 /

פתיחה1.11.2017 :

פתיחה30.10.17 :

סדנה המבוססת על מקורות ההשראה של האמן,
כפי שהוא חוקר אותם בסטודיו שלו" .תרדמת
התבונה מולידה מפלצות" של גויה" ,גן התענוגות
הארציים" של הרונימוס בוש "ארץ יצורי הפרא" של
מוריס סנדק ,מפלצות המיתולגיה היוונית ויצירות
סוריאליסטיות וסיפוריות שונות — כל אלה יהוו
מקור השראה למפגשים שבין דמיון למציאות.
בסדנה זו נשתמש בחומרים שונים ובסוגים שונים
של מצעי עבודה :נייר ,דיקט ,בד ,שקף .נבחן
טכניקות כגון רישום פחם ועיפרון ,ציור באקריליק
ובצבעי מים ותבליט ופיסול בחימר ובגבס .כמו כן
נחקור את הקשר בין התבוננות פנימית לחיצונית
בהתאם לעולמו הפנימי והייחודי של כל ילד ,מתוך
שאיפה לביטוי אישי ועבודה עצמאית .במהלך השנה
נשלב ביקור בתערוכות במוזיאון תל אביב לאמנות
ואף ניצור במקום.
מפגש התאמה ייערך ביום שני 19.9.17 ,בשעה
 .16:00משך המפגש כשעתיים.
יש להביא תיק עבודות וספרי סקיצות.

הדפס ציור ורישום (כיתות ד'-ו')
סדנה 116
מנחה :ליאת איתן
 29מפגשים  /יום ג' 19:00–17:00 /
פתיחה31.10.17 :

אנו חשופים לאין־ספור דימויים מעוצבים ,מצולמים
או מצוירים כמעט בכל שעות היום — ברחוב,
באינטרנט ,בעיתון ובשלטי חוצות.

נלמד להשתמש באפקטים מיוחדים כמו מסך ירוק,
מהירות כפולה ,פיצול מסכים ואנימציה ,ונתנסה
בכל השלבים של יצירת סרטים וקליפים — משלב
הרעיון ,דרך צילום הווידאו ועד העריכה ,אשר
כוללת גם שיבוץ של מוזיקה וכתוביות.

ציורים נעים (כיתות ה'-ו')
סדנה 117
מנחה :מתן אורן
 29מפגשים  /יום ג' 19:45–17:45 /
פתיחה31.10.17 :

הציור של היום זה לא מה שהיה פעם .או שאולי הוא
צריך להמציא את עצמו מחדש בכל פעם .בקורס
ננסה לחשוב על דרכים שונות ליצור ציור ולהכיר
אותו .נשכלל את פעולת הציור המוכרת מבחינה
מעשית ומבחינה רעיונית ונלמד על ההיסטוריה
של הציור .נרחיב את הפעולה הציורית אל עבר
מדיומים אחרים כמו פיסול ,מיצב ,צילום ואנימציה.
הקורס מיועד לאלה שאוהבים לצייר ורוצים לחקור
ולהתפתח גם למדיומים חדשים.
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מערכת שעות ילדים

יום א'

סדנת בניית יד בחומר לשריפה
סדנה 129 ,128

17:30-16:00

מנחה :שי ג'רסי

ציור ופיסול  /גן חובה

סדנה ( 128ב'-ג')

מנחה :ענת ליפנר

 29מפגשים  /יום ד' 17:30–16:00 /

פתיחה29.10.17 :

סדנה ( 129ד'-ו')

18:00–16:00

 29מפגשים  /יום ד' 19:15–17:45 /

רישום וציור  /כיתות ד'-ו'

סדנה 101

פתיחה1.11.17 :

פתיחה1.11.17 :

מנחה :מיכל ביבר

במהלך הסדנה ניצור בחומר הקרמי ונכיר את
תכונותיו .נתנסה בטכניקות שונות ונלמד על
תהליכי העבודה .נפתח ביחד את יכולת ההתבוננות
שלנו ונלמד כיצד להפיח בחומר את הרעיונות ואת
הדמיון שלנו תוך מתן ביטוי לקול האישי של כל
משתתף.

פתיחה 29.10.17:

סדנה 103

19:15–17:45
ציור ופיסול  /כיתות א'-ב'

סדנה 105

מנחה :ענת ליפנר
פתיחה29.10.17 :
ציור ופיסול  /כיתות ג'-ד'
מנחה :מתן אורן
פתיחה29.1017 :

סדנה 106

20
יום ג'

יום ב'
18:15–16:15
ס .אמן :ציור פיסול  /כיתות ג'-ד'

17:30–16:00
סדנה 108

ציור ופיסול  /גן חובה

מנחה :מרב קמל

מנחה :אביגיל הופקינס

פתיחה30.10.17 :

פתיחה31.10.17 :
ציור ופיסול  /כיתות א'-ב'

סדנה 114

מנחה :יערה בן אשר

19:15–16:15
ס .אמן :ציור ופיסול  /כיתות ה'-ו'

סדנה 113

סדנה 109

פתיחה31.10.17 :

מנחה :אסף רהט

ציור ופיסול  /כיתות ג'-ד'

פתיחה30.10.17 :

מנחה :מרב קמל

סדנה 115

פתיחה31.10.17 :
19:15–17:45
איור וקומיקס  /כיתות ד'-ו'

סדנה 110

19:00–17:00

מנחה :יובל כספי

ציור רישו ם פיסול והדפס  /כיתות ד'-ו'

פתיחה30.10.17 :

מנחה :ליאת איתן

ציור ופיסול  /כיתות א'-ב'

סדנה 111

סדנה 116

פתיחה31.10.17 :

מנחה :רויטל פאלקה
פתיחה30.10.17:

19:45-17:45
סדנת ציור מתרחב  /כיתות ה'-ו'

סדנה 117

מנחה :מתן אורן
פתיחה31.10.17 :
19:15–17:45
ציור ופיסול  /כיתות א'-ב'

סדנה 118

מנחה :אביגיל הופקינס
פתיחה31.10.17 :
ציור ופיסול  /כיתות א'-ב'

סדנה 119

מנחה  :מרב קמל
פתיחה 31.10.17
ציור פיסול  /כיתות ג'-ד'
מנחה :יערה בן אשר
פתיחה31.10.17 :

סדנה 120
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מערכת שעות ילדים

יום ה'

יום ד'
17:30–16:00
ציור ופיסול  /כיתות א'-ג

17:30–16:00
סדנה 121

מנחה :נונה מגד

מנחה :נועה תבורי

פתיחה1.11.17 :
ציור ופיסול  /גן חובה

פיסול וציור ,כיתות א'-ב'
פתיחה2.11.17:

סדנה 123

מנחה :רותי דה פריס

19:15–17:45

פתיחה1.11.17 :

פיסול וציור ,כיתות ג'-ד'

בניית יד בחומר לשריפה  /כיתות ב'-ג'

סדנה 128

מנחה :שי ג'רסי

19:00–17:00
סדנה 122

מנחה :דניאל וימן
פתיחה1.11.17 :
19:15–17:45
ציור ופיסול ,כיתות א'-ב'

סדנה 124

מנחה :רותי דה פריס
פתיחה1.11.17 :
בניית יד בחומר לשריפה  /כיתות ד'-ו׳

סדנה 129

מנחה :שי ג'רסי
פתיחה1.11.17 :
ציור ופיסול  /כיתות א'-ב'

סדנה 130

מנחה :רויטל פאלקה
פתיחה1.11.17:
19:45–17:45
צילום וידאו ומחשב  /כיתות ד'-ו'
מנחה :רועי מרקוביץ
פתיחה1.11.17 :

מנחה :נועה תבורי
פתיחה2.11.17:

פתיחה1.11.17 :

ציור ופיסול  /כיתות ד'-ו'

סדנה 126

סדנה 125

סדנה 127

22
נוער שוחר
אמנות
תוכנית לימודים לבגרות
באמנות (כיתות ט'-י')
תוכנית ייחודית המיועדת
לאוהבי האמנות ולשוחריה בקרב
תלמידי תיכון המעוניינים לבחור
באמנות פלסטית כמקצוע מורחב
של  5יחידות לימוד .התוכנית
תיערך לאחר שעות הלימודים.
התוכנית תורכב מתחומים שונים
של האמנות הפלסטית :רישום,
ציור ,פיסול ,צילום ,וידאו־
ארט והדפס .במסגרת התוכנית
תיערכנה פעולות ייחודיות כמו
ביקורים לימודיים בגלריות
ובמוזיאונים ,ימי פעילות בטבע
וסדנאות והרצאות בהנחיית
מומחים בתחומם .לקראת סוף
שנת הפעילות יציגו תלמידי
התוכנית את יצירותיהם במסגרת
תערוכה שתסכם את פעילות
התוכנית נוער שוחר אמנות.

מורי התוכנית הם אמנים מוכרים
ומורים בעלי ניסיון רב־שנים
בתחום ההגשה לבגרות וההוראה
לבני הנוער .התוכנית תשתלב
בתחום עבודות הגמר במשרד
החינוך ,ויידרש אישור בית הספר
שבו התלמיד/ה לומד/ת.
מועדי הגשת המועמדות מפורטים
בהמשך העמוד.
נוער שוחר אמנות
תוכנית ייחודית המיועדת
לבני נוער המצטיינים באמנות
והמעוניינים לפתח את יכולת
ההבעה שלהם בכל תחומי
האמנות החזותית .בסדנה נתוודע
לטכניקות שונות בתחומי הציור,
הפיסול ,הקולנוע והווידאו,
נסקור את תולדות האמנות
ונעריך את השפעתם של סגנונות
העבר על האמנות העכשווית
והמקומית .מטרת התוכנית
להקנות תשתית מוצקה והבנה
יסודית של עולם האמנות ,לפתח
את הכישרון האמנותי ולהקנות
כלים להבעה וליצירה עצמאית.

סדנאות האמנות של מוזיאון תל אביב לאמנות

תלמידים המבקשים להתקבל
למגמות אמנות בבתי ספר
תיכוניים יוכלו להוסיף עבודות
שיצרו בסדנה לתיק העבודות
שלהם .תלמידים רבים כבר
התקבלו למגמות אמנות בזכות
העבודות שיצרו במרכז יוסף
ורבקה מאירהוף לחינוך לאמנות.
פעילויות מיוחדות בסדנה:
ביקורים מודרכים במוזיאון וסיורי גלריות ,מרתון
רישום וציור מודל ,יציאה לעבודה יצירתית בחיק
הטבע ,מפגש עם אמנים אורחים מתחומי האמנות
החזותית ואמנויות הבמה.
הקבלה מותנית בריאיון אישי ובמפגש התאמה.
נא להביא תיק עבודות.
מפגשי התאמה:
יום ה'  7.9.17למסלול בגרות באמנות.
יום ב'  ,18.9.17יום ג'  ,3.10.17יום ד' ,18.10.17
יום א' 22.10.17
המפגשים יחלו בשעה .16:00
יש להירשם מראש למפגש ההתאמה במזכירות מרכז
יוסף ורבקה מאירהוף לחינוך לאמנות.
טלפון ;03-6919155 :אימיילworkshops@ :
tamuseum.com
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מערכת שעות נוער שוחר אמנות

יום ה'

יום א'
19:15–16:15

19:15–16:15
סדנת קדרות  /כיתות ז'-י"ב

סדנה 201

רישום וציור  /כיתות ז'-ט'

מנחה :אתי גורן

סדנה 208

מנחה :דורית קינד סמרה
פתיחה2.11.17 :

פתיחה29.10.17 :
רישום וציור  /כיתות ח'-י'

איור וקומיקס  /כיתות ז'-י'

סדנה 202

מנחה :נטע הראל

מנחה :טלי מנשס

פתיחה29.10.17 :

פתיחה2.11.17:

וידאו ארט  /כיתות ט'-י"ב

רישום וציור ,כיתות י'-י"ב

סדנה 203

מנחה :רועי מרקוביץ

מנחה :אורנה ברומברג

פתיחה29.10.17 :

פתיחה2.11.17:

סדנה209 2

סדנה 210

תוכנית הכנה לבגרות באמנות  /כיתות י"א-י"ב

מנחה :דורית גודארד פיגוביץ

יום ב'

פתיחה2.11.17:

19:15–16:15
תוכנית הכנה לבגרות באמנות  /כיתות ט'-י'


סדנה 204
מנחה :דורון יהלום
פתיחה30.10.17 :
רישום וציור  /כיתות ז'-ט'

סדנה 205

מנחה :נועה הולצשטיין
פתיחה30.10.17 :
רישום וציור  /כיתות י'-י"ב

סדנה 206

מנחה :שי עבאדי
פתיחה30.10.17 :
סדנת צילום  /כיתות ז'-י'
מנחה :רוני קאופמן
פתיחה30.10.17 :

סדנה 211

סדנה 207
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שכר לימוד פעוטות ,ילדים ונוער

הרשמה מוקדמת עד 30.9.17

הרשמה מאוחרת מ־1.10.17

קסום בשניים  /סדנאות 93 ,92 ,91 ,90 :
שכר לימוד

950

1,000

זכאי הנחה

850

905

סדנאות ילדים — שעה וחצי
שכר לימוד

1,760

1,855

זכאי הנחה

1,585

1,666

סדנת ילדים — שעתיים
שכר לימוד

2,330

2,455

זכאי הנחה

2,100

2,210

סדנת אמן לילדים — שלוש שעות
שכר לימוד

2,730

2,870

זכאי הנחה

2,455

2,585

סדנאות לנוער שוחר אמנות
שכר לימוד

2,730

2,870

זכאי הנחה

2,455

2,585

*זכאי הנחות :תלמידים ממשיכים ,חיילים בשירות סדיר (עם הצגת תעודת חוגר) ,אזרחים וותיקים ,תושבי
תל אביב יפו (עם הצגת תעודת תושב) סטודנטים (עם הצגת תעודת סטודנט) ומי שנרשם לשני קורסים ויותר.
תלמיד הזכאי לשתי הנחות או יותר יזכה רק להנחה הגבוהה מבין ההנחות התקפות .בשום מקרה לא יהיה
כפל הנחות.
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מידע כללי
והנחיות להרשמה /
פעוטות ילדים ונוער
שוחר אמנות

לא יתקיימו לימודים בימים הבאים:
חנוכה20.12.17 – 14.12.17
פורים2.3.18 – 28.2.18
פסח7.4.18 – 25.3.18
ערב יום השואה / 11.4.18משעה 19:30
ערב יום הזיכרון / 17.4.18משעה 19:30
יום הזיכרון18.4.18

ההרשמה למפגשים המעשיים במרכז יוסף ורבקה
מאירהוף לחינוך לאמנות ,רחוב דובנוב ,8
תל אביב.
התלמידים יקבלו מנוי שנתי למוזיאון תל אביב
לאמנות ולביתן הלנה רובינשטיין לאמנות בת זמננו.
עבודות התלמידים אינן באחריות הנהלת המרכז.
על התלמידים לקחת אותן הביתה ולהביאן לפני
כל שיעור .עם זאת ,המרכז מקצה מדפי אחסון
למעוניינים לשמור עבודות בלתי גמורות ,באחריות
התלמידים.
ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות להשאיר ברשותה
חלק מעבודות התלמידים לשימוש המרכז.
תצוגת עבודות בתערוכה היא חלק בלתי נפרד
ממערכת הלימוד .עם זאת ,אין המרכז יכול לשאת
באחריות לעבודה שניזוקה בזמן תצוגה או שנשארה
לאחר שננעלה התערוכה.
מרכז יוסף ורבקה מאירהוף לחינוך לאמנות מספק
ייעוץ ,הכוונה מקצועית והרשמה לפי כישורי
התלמיד ויכולותיו ,במטרה לאפשר לילדים ולנוער
הנרשמים לחוגים להתבטא כמיטב יכולתם.

יום העצמאות19.4.18
ל"ג בעומר( 3.5.18ילדים)
שבועות21.5.18 – 19.5.18

אופן ההרשמה
בטלפון /
מרכז יוסף ורבקה מאירהוף לחינוך לאמנות,
רחוב דובנוב  8תל אביב ,טל' ,03-691-9155
בימים א'-ה' ,בשעות .19:00–9:00

אופן התשלום
בכרטיס אשראי :בתשלום אחד או עד שמונה
תשלומים.
—
בהמחאה/אות :בתשלום אחד או עד שמונה
תשלומים שווים .תאריך ההמחאה הראשונה יהיה
לשבוע שלפני תחילת הקורס או ליום ההרשמה .על
ההמחאות יש לרשום לפקודת "מוזיאון תל אביב
לאמנות" ולצרף את כולן לטופס ההרשמה.
נוהל ביטול הרשמה
סדנאות מעשיות שנתיות
עד שבועיים לפני פתיחת הסדנה יחויבו המבטלים
בדמי טיפול מנהליים בסך .₪ 60
בשבועיים שלפני פתיחת הסדנה יחויבו בדמי ביטול
בסך  10%משכר הלימוד או  ,₪ 140הגבוה מביניהם.
עד המפגש החמישה־עשר (כולל) ינוכה הערך היחסי
של מפגשים  15-1בתוספת  10%משכר הלימוד.
החל מהמפגש השישה־עשר לא יינתנו החזרים.
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סדנאות מעשיות חצי שנתיות
עד שבועיים לפני פתיחת הסדנה יחויבו המבטלים
בדמי טיפול מנהלתיים בסך .₪ 60
בשבועיים שלפני פתיחת הסדנה יחויבו בדמי ביטול
בסך  10%משכר הלימוד או  ,₪ 70הגבוה מביניהם.
עד המפגש השישי (כולל) ,ינוכה הערך היחסי של
המפגשים  , 6-1בתוספת  10%משכר הלימוד.
החל מהמפגש השביעי לא יינתנו החזרים.
כיתת־אמן  /חבילת סמינר+סיור+כיתת־אמן
עד שבועיים לפני פתיחת הסדנה יחויב ביטול
ההרשמה בדמי ביטול מנהליים של .₪ 60
בשבועיים שלפני פתיחת הסדנה יחויב הביטול
ב־ 10%משכר הלימוד הכולל או ב־ ,₪ 70הגבוה
מבניהם .עד המפגש השני (כולל) ינוכה הערך היחסי
של מפגשים  ,2-1בתוספת  10%משכר הלימוד כולו.
החל מהמפגש השלישי לא יינתנו החזרים.
דגשים והערות
בקשת ביטול הרשמה תוגש בכתב בלבד למשרדי
מרכז יוסף ורבקה מאירהוף לחינוך לאמנות.
לא יתקבלו בקשות ביטול בטלפון.
תאריך קבלת הבקשה בכתב ייחשב לתאריך הביטול.
החזרי תשלום שכר לימוד ייעשו ללא ריבית ועם
החזרת המנוי השנתי למוזיאון.
במקרה של הפסקת לימודים עקב אילוץ בלתי צפוי,
מיוחד או ממושך שאינו מאפשר לימודים תקינים
במשך שלושה שבועות לפחות ,יש לפנות מיד
למשרדי מרכז מאירהוף בכתב ובצירוף מסמכים
רלוונטיים .כל בקשה תיבדק לגופה בכפוף לנוהלי
מוזיאון תל אביב לאמנות.

לתשומת לבכם
מוזיאון תל אביב לאמנות שומר לעצמו את הזכות
לשינויים ולהחליט בלעדית ולפי שיקול דעתו אם
לפתוח ו/או להפסיק ו/או לדחות קורס מסוים ,אף
שהוצע במועד מסוים .לנרשמים לא תהיה כל טענה
ו/או תביעה בנדון .החלטה כזאת יכולה להתקבל
עקב מיעוט נרשמים ו/או סיבה אקדמית ו/או
מנהלית ו/או אחרת.
הנרשמים יהיו זכאים לעבור לקורס אחר הפתוח
להרשמה או לקבל החזר של סכום ההרשמה.

הזכות לשינויים שמורה

לפרטים ולהרשמה:
¶03-691-9155
www.tamuseum.com
@workshops
¶tamuseum.com
מוזיאון תל אביב לאמנות
אגף החינוך לאמנות
מרכז יוסף ורבקה
מאירהוף לחינוך לאמנות

