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 טופס הרשמה לקורס

 מדריכה אישית בצ'י קונג נשים

 לכל המאוחר  5/7/21עד   -הנחת רישום מוקדם 

 

 ות. שעות אקדמי 130 , סה"כ36/2-22/9 שנת לימודיםמפגשים במהלך  34 היקף הקורס:

מיקום הקורס: השיעורים יתקיימו בטבע פנים אל פנים, ובזום כאשר מזג האוויר לא יאפשר תירגול בחוץ.  

משעות הלימוד   60%ההחלטה תהיה על פי התחזית כיומיים לפני השיעור. בנוסף, יש הבטחה שלפחות 

 יתקיימו פנים אל פנים.  

, מול שכונת בבלי. שעות המפגש ון תל אביבצפפארק הירקון, בב, ישי של: השיעורים יתקיימו בימי בתל אביב

  . 10:30-13זום בשעות במזג אוויר שלא מתאים לשהות בפארק, ניפגש ב. 10:30-14:00יהיו 

בחורשה שליד "המרכז הרוחני" בישוב,  שני יתקיימו בימי  : השיעורים )סמוך למודיעין/ירושלים( בנווה שלום

 .  9:30-12בשעות . במזג אוויר שבו לא נוכל להיפגש בחוץ, יתקיים תירגול בזום 9:30-13:00בשעות 

 

סה"כ )או שבוע לאחר מכן, בהתאם למספר השיעורים(.  36/2/13-12 , מועד סיום  6/9/22-5:  מועד פתיחה

 .מפגשים לאורך השנה 34יתקיימו  

אישית בצ'י קונג נשים" מטעם "בית ספר תוענק תעודת "מדריכה את שנה א' למסיימות בהצלחה  :תעודה

 משתתפות.  4, המאפשרת הדרכה בקבוצה קטנה של עד "נפלאות לצ'י קונג נשי

 תעודת "מדריכת צ'י קונג נשים"  –בתום שנה ב' 

 תעודת "מדריכת צ'י קונג".  –בתום שנה ג' 

 

 ראיון אישי, וכן חשוב להשתתף בשיעור מבוא בו תוכלי לקבל תשובות על כל שאלה שיש לך.  תנאי קבלה:

 

 : רישום לקורס, עלויות ובונוסים מיוחדים

 - מייד עם הרשמתך לקורס, את מקבלת את הבונוסים הבאים

  ש"ח 903שווי הבונוס  - של הצ'י קונג לנשים קורס אינטרנטי ללימוד סדרת הבסיס ✓

שווי   –₪ לכל חודש   002של , בשווי 31/8/23, מיום הרשמתך ועד שיעורי צ'י קונג בזוםלמנוי חופשי  ✓

 מעלות הקורס(  שליש)כלפחות ₪  2400הבונוס 

סדנה של יומיים  יש רצון לקיים במהלך הקורס על פי שיקולי ב"ס נפלאות וזמינות מקומות אירוח,   ✓

 ₪ 850  –. שווי הבונוס תשלום עבור ההדרכהללא , לתלמידות הקורס בלבד ומלאים

 : כוללת, שנת לימודים מלאהעלות הקורס ל

 מעמיקים מפגשי לימוד  34 ✓

 את כל הקלטות שיעורי הזום  ✓

 מדריכהתעודת קבלת  ✓
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 ש"ח(.    610 *₪12 )  7320 – 5/7/22בהנחת רישום מוקדם עד  –עלות שנה א' 

₪   5900, היא 20/5/22, בהנחת רישום מוקדם עד ג'-תלמידות שנים ב'לעלות הקורס 

 ₪ לשנת לימודים.  5500 –משנה ד' ואילך  ₪(.  490 *12)

הטופס המצורף ולשלוח אלי    להרשמה, נא למלא אתמספר המקומות מוגבל, ולכן מומלץ להקדים ולהירשם. 

בווטסאפ/מייל, לקביעת מועד לשיחה אישית. מוזמנת לפנות אלי בכל שאלה ועניין ומצפה מאוד לראותך  

 בקורס.

 בברכת קורס מהנה, פורה ומיטיב,  

 

 אילה גרייצר, מנהלת ב"ס נפלאות לתירגול נשי

 נהלי ביטול השתתפות בקורס 

 מועדי התשלום עבור הקורס והבונוסים: להלן תלמידה המבקשת להפסיק לימודיה, תודיע על כך בכתב. 

 סוג התשלום
 מועד התשלום

 
 * בהנחת רישום מוקדם גובה התשלום

 דמי הרשמה 

 התשלום הראשון מתבצע בעת הרישום. 
 

מנוי לשיעורי זום ללא תשלום,  - 1בונוס מס' 
, ולמשך  8/23 - הקורס יים מתום עד חודש

  –תקופה של שנה לפחות. שווי הבונוס 
   לשנה.₪  2400

 
קורס אינטרנטי ללימוד סדרת  – 2בונוס מס' 

שווי   (. 31/12/23עד   גישה חופשית) הבסיס
 ₪   390 –הבונוס 

-₪5/22 לחודש, לחודשים  200שנה א': 
  תשלומים( ארבעה) 8/22

 
לחודשים  , ₪ לחודש  200: ואילך-שנים ב'

 )שני תשלומים( 7/22-8/22

יתרת התשלום 
בהוראת קבע 

  בכרטיס אשראי 

,  תשלומים נוספים 10-אחת לחודש, ב
 . 9/22-6/23בחודשים 

 לחודש.₪  650תשלומים *  10שנה א': 
 ₪ לחודש   550  תשלומים * 10: ג-שנים ב'

 ש"ח 510תשלומים *  10שנה ד' ואילך: 

 . 20/5/22הוא  ואילך מועד רישום מוקדם לשנים ב'ו  5/7/21 הואמועד רישום מוקדם לשנה א' *

 על עלות הרישום המוקדם.   20%המחיר המלא של הקורס בתוספת 

 

 

 

 

 

במצב של ביטול השתתפות בקורס, יתקבלו החזרים על פי המועדים להלן. נא שימי לב גם להערה בעניין  

 הבונוסים, המופיעה לאחר הטבלה. 
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 תאריך הגשת מכתב ביטול 
)בהנחת רישום מוקדם, לאחר   סכום החיוב -דמי ביטול 

 ( 10%מכן תוספת של 

 1/9/22עד 
לחודש זום,  ₪  200, או ₪ 600הרשמה בסך דמי 

 הגבוה מביניהם.

 עד חודש מתחילת לימודים 
 ( 5/10/22)עד 

  1100, ג'-שנים ב' 1180שנה א',  ₪   1450) 20%חיוב 
 ₪ שנה ד' ואילך

  עד חודשיים מתחילת לימודים
 (  10/12/21)עד 

  2750, ג'-שנים ב' 2950שנה א',  ₪   3660) 50%חיוב 
  (₪ שנה ד' ואילך

 מחודשיים ואילך 
 כלומר חיוב מלוא עלות הקורס.  100% חיוב

 .בשנה העוקבת ת הקורסהשלמלאפשרות עם זאת, יש 

 

 תשלום עבור שימוש בבונוס מנוי חופשי לשיעורי הזום 

 למען הסר ספק, הבונוסים המוענקים למי שנרשמת לקורס מדריכות, מותנים בתשלום לשנת לימודים מלאה. 

ולכן, באם התלמידה תבקש לבטל את הרישום שלה לקורס במהלך השנה, בנוסף לדמי הביטול המופיעים  

מנוי  - 1בטבלה לעיל, יהיה עליה להשלים את התשלום עבור התקופה שבה עשתה שימוש בבונוס מס' 

.  ייגבה תשלוםלא  –קורס אינטרנטי  – 2באשר לבונוס מס'  ₪ לכל חודש מנוי(. 200לשיעורי הזום )עלות של 

 . מדריכות תאפשר גישה לתכני קורסתלא  ביטול השתתפות במקרה של
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 מספר המקומות בקורס מוגבל והקבלה מותנית בהתאמה ובראיון אישי 

 לקורס   הרשמה -  1טופס מס' 

 ומשפחה   שם פרטי

 טלפון 

  כתובת דואר אלקטרוני

 

 הצהרה 

מצהירה שאין במצבי הגופני, הנפשי והבריאותי דבר המונע ממני להשתתף בקורס מדריכות צ'י  אני  ✓

 קונג ולהיות מדריכת צ'י קונג.  

 ולהנחיות התירגול. לנוהלי השיעור ואפעל בהתאם אני מצהירה שהתרגול הוא על אחריותי האישית ✓

 ידוע לי כי כל תירגול עלול לגרום לפציעות.  ✓

 התאם לאתיקה המקובלת של תלמידה בקורס מדריכות, ואני מבינה אני מצהירה שאפעל ב ✓

 שאי עמידה בהתנהגות נאותה עלולה לגרום להפסקת לימודי בקורס.  

  התירגול והלימוד בקורס,הנני מצהירה כי ברור לי שכל הפרטים הנ"ל חיוניים לצורך סוג ומהות  ✓

 ועניתי לשאלות ביושר ובתום לב. 

הנוגעים לתוכן הקורס,  הפרטים כל אני מצהירה שקראתי את דף המידע על הקורס, והבנתי את  ✓

 . ביטולהדמי לעלויות ולמועדי השיעורים, לנהלים, לתעודה שאקבל, ל

 חתימה       תאריך

 .תיכנס לתוקף לאחר הסדרת שכר הלימוד במלואווקבלת הבונוסים ההרשמה 

 . הקבלה לאחר ראיון אישי. מינימלי הקורסים מותנית במספר נרשמותבך, פתיחת י* לתשומת ל

 תשלום עבור הקורס 

ג' -תלמידות שנים ב'עלות הקורס ל. 5/7/22, בהנחת רישום מוקדם עד  ₪  7320  היאשנה א' בעלות הקורס 

עלות  ₪.   5500עלות הקורס השנתי בשנה ד' ואילך היא . 20/5/22עד תאריך   ₪   5900היא  ברישום מוקדם 

 על עלויות אלו.  20%מלאה של הקורס, ללא הנחת רישום מוקדם, היא בתוספת 

 :  לעילבטבלה , לפי לוח התשלומים המפורט נא לחייב את כרטיס האשראי שלי

    תוקף         מס' כרטיס אשראי  

 מס' תעודת זהות     ספרות בגב הכרטיס   3

 , המופיעים בדף הרישום.  את נהלי הרישום וביטול ההשתתפות בקורסוהבנתי קראתי אני מאשרת ש

אני מבקשת לקבל את הבונוס של מנוי חודשי לשיעורי הזום, ומודעת לכך שאם אבטל השתתפותי 

 ₪ לחודש(.  200בקורס, אחוייב בדיעבד עבור השימוש במנוי )בסך 


