
 

 04-6407336, פקס: 04-6520112, מחול: 04-6520133/4, מוסיקה: 04-6520102/32טל'    1812601עפולה,  2675עמק יזרעאל, ת.ד.  בית האמנויות
E-mail: rutib@eyz.org.il  

 

 תקנון ללימודי מוסיקה בבית האמנויות

 :מבנה שנת הלימודים

  ביוני. 30בספטמבר עד  1-החל מבמשרד החינוך  הספר היסודיים על פי לוח השנה של בתימתקיימת הלימודים שנת 

 יחד עם זאת, יתקיימו שיעורים בשבוע ראשון של חופשת הפסח )לפני חול המועד( ובל"ג בעומר.

 שעורים בשנה.  35 -תנו לא יפחת ממספר השיעורים שיינ

שייקבע ע"י  ר, החזרת השיעור תיעשה בתאריך החזרת שיעור תיעשה במידה והמורה ביטל את השיעו :החסרת והחזרת שיעורים
 כל שיעור שאינו מתקיים עקב אי הופעת התלמיד ייזקף לחובת התלמיד. המורה ומנהלת מרכז המוסיקה.

 .בית האמנויות מתחייב להחזירו אין ,, מכל סיבה שהיא: טיולים, אירועים משפחתיים וכיו"ברכתתלמיד המחסיר שיעור הקבוע במע

 דקות. 30בשנה הראשונה ללימודים בלבד. חלק מהמורים אינם מלמדים שיעורים בני  :דקות 30שיעורים בני 

בית האמנויות רשאי להחליט על מעבר לשיעורים  עבור שיעור מקוון ייגבה שכר לימוד כמו שיעור פרונטלי.  הנהלת  שיעורים מקוונים:
   רד הבריאות, והנחיות משרד החינוך.  מורה יכול להציע שיעור החזר )במידת הצורך( באופן מקוון.מקוונים בהתאם לדרישות מש

  ניתן להשאיל כלי נגינה בשנת הלימודים הראשונה בלבד. השאלת כלי:

סכום זה לא יוחזר במקרה של הפסקת לשנה.  ₪ 300, השאלת כלי לתושבי המועצה לשנה 400₪השאלת כלי בתשלום חד פעמי של 
 לימודים.

 : אין השאלת כלים בגודל שלם.  כלי קשת; : על התלמיד לרכוש כלי נגינה מהשנה השנייה ללימוד נגינהכלי נשיפה

 ללות בשכר הלימוד, נכעלויות שאינן  חלות על תלמידים הניגשים לרסיטל בנגינה או בשירה רסיטל לבגרות:

 (.ראה דף מידע לניגשים לרסיטל) לרסיטל הכנת עבודה נלוויתלשיעורי עזר ושכר מלווה )חזרות ונסיעה למבחן(, כמו 
 צפויות טרם הרשמה למסלול רסיטל לבגרות.היקה בעלויות סעל התלמיד/הוריו להתעדכן אצל מנהלת מרכז המו

 (.אין החזר כספי לאחר הרסיטלשלום עד סוף השנה )יבו בתיחו תלמידים הניגשים לרסיטל בגרות,

  חודשים(. 10ומחולק לתשלומים חודשיים ) שכר הלימוד בבית האמנויות ובשלוחותיו הינו שנתי שכר לימוד:

 שיעורים מקוונים ייחשבו כשיעורים רגילים במערכת.

 אינה כרוכה בתשלום נוסף. יעורי תיאוריהושהרכבים מקהלה, תזמורות, הצטרפות ל -לתלמידי מרכז המוסיקה ושלוחותיו  

 הסכמה לצילום ופרסום:

 אינטרנט שלנו.הבאתר  -אך לא רק  -אנו נותנים את הסכמתנו לצילום התלמיד/ה לצורך פרסומי בית האמנויות, לרבות 

 ידוע לנו כי בנוסף לפרסום התמונה ייתכן שיפורסמו פרטים נוספים, כגון: שמו/ה, גילו/ה, וכיו"ב. .1

 ידוע לנו כי השימוש שייעשה בתמונות ובפרטי התלמיד/ה אינו לצרכים מסחריים וכי לא תשולם לנו או לתלמיד/ה תמורה כלשהי. .2

 .שעות ממועד אישור תקנון זה 48תוך  וסיקהמרכז המ תיש להודיע על כך בכתב למנהל, במידה ואין הסכמה מצד ההורים .3
 בו שימוש ועשיית המידע למסירת הסכמה ,בהרשמה ידעמ מסירת. 4
 .באתר ללימודים ההרשמה במסגרת שמסרנו הפרטים נכונות את בזאת מאשרים אנו
 נועד , לאו אם ובין ידנו על נמסר בין אם, העמותה של המידע במאגר המצוי שהמידע לכך מסכימים ואנו לנו שידוע מאשרים אנוא. 

 על מידע ניהול, לתלמידים שירות מתן, והוריהם התלמידים עם וקשר ישיר רדיוו ,גבייה ענייני: להלן המפורטים השימוש ולסוגי למטרות
 .ושכר אנוש משאבי וניהול התלמידים והוריהם

 ובהסכמתנו מרצוננו נמסרים, ופרטים נוספים התלמיד של אישיים זיהוי פרטי לרבות, ההרשמה בעת ידנו על שיימסרו הנתונים כל . ב
 או מטעמה מי או/ו העמותה של המידע במאגרי יוחזק שהמידע בזאת ואנו מסכימים לנו ידוע. רםלמס חוקית חובה עלינו שחלה ומבלי

 . עבורה
 יזרעאל. עמק למועצה האזורית אלא העמותה של המידע במאגר המצוי המידע את תעביר לא העמותה כי לנו . ידועג

 הפסקת לימודים:

 בכתב בחתימת ההורה לבית האמנויות.   הפסקת לימודים ע"י התלמיד תיעשה אך ורק ע"י הודעה. 1

 . במקרה של הפסקת לימודים: 2

 עד סוף מרץ, יהיה חיוב בתשלום עד גמר החודש השוטף להודעה על הפסקת הלימודים. 

 יוני(.ב 30אפריל אין זיכויים והתשלום עד סוף שנה"ל )ב 1-החל מ 

 החל מינואר אין החזר כספי בגין פרישה ממגמת הבגרות. . 3

 , ם ותלמידים יקריםהורי

מסגרת זו כרוכה בהעסקת צוות  –נהלים אלה נקבעו, על מנת לאפשר קיומה של מסגרת לימודית מקצועית, איכותית, עשירה ותורמת 
 אנו מחויבים לשמירה על זכויותיו ושכרו.אשר  –מורים מקצועי, איכותי, מנוסה ובעל מוניטין 

אשר יכבד את  –ל נהלים אלו. כך נוכל להבטיח מסגרת לימודים הפועלת באופן רציף ומכובד אנו מבקשים מאוד כי תסייעו לנו ותקפידו ע
  ן לילדכם.חינוך מוסיקלי מיטבי ומצויויאפשר  –צוות המורים המקצועי והבכיר העומד לרשותכם 

 , הבנתי את תוכנו,התקנוןאני מצהיר/ה בזאת, כי קראתי את 

     התשלומים בהתאם לנדרש. הוא מוסכם עלי ואני מתחייב/ת לשלם את
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