
 

  

 

 
 
 
 

 
בקונסרבטוריון  הלימודים .שירהו נגינה ללימודי מקצועי, בית ספרמוסד חינוכי  הינו למוסיקה הקונסרבטוריון

בהרכבים  הנגינ ,המוסיקה ספרות ,המוסיקה בתורת שיעורים ,נגינה שיעורי של שבועית פעילות כוללים
 וקונצרטים. ותתחרויבגרויות בנגינה, ובתזמורות, השתתפות בכיתות אמן, מבחנים, 

 .בלימודים תקדמותהה ה עלבקר תוך מקצועיים מורים י"ע תומתבצעו החינוך משרד פיקוחתחת  פעילותה
 את ומחייב ,והפדגוגי המנהלי במישור במוסד הקבועים הנהלים את והוריהם התלמידים לידיעת מביא זה תקנון

 .וההנהלה המורים ,ההורים ,התלמידים
 ההרשמה המקוון.בטופס ואשרו כי הבנתם את תוכנו  זה תקנון בעיון ראוק אנא

 .בתנאיו מעמידה פוטר אינולא ניתן להמשיך את הרישום המקוון והוא  ההסכם ללא אישור ! לב שימו
 

 : הקונסרבטוריון משרד פעילות
 

 18:30-15:00ו  08:30-12:00ה' -ימים א' :1.7.20215 -עד ה
 :15:00-0308   –' ה-ימים א' 1202.8.19-.1202.718
 18:30-015:0ו  :12:00-0308ה' -ימים א' 230.6.202 – 1.8.20222

 08-9109656, פקס: 08-6276019, 08-6279606מספרי הטלפון הם: 
 10כתובת: דרך המשחררים 

 cons@br7.org.ilדוא"ל: 
 

  :הנגינה שיעורי
 
 ישבוע סטנדרטי נגינה. שיעור רישיעו 35-לפחות ל התלמיד זכאי .(1.9)למתחילים ב מלאה לימודים שנת מהלךב

 .דקות 60 נמשך
ת, נגינה בקונצרטים, מבחנים או ולמען הסר ספק, השתתפות מפעם לפעם בכיתות אמן, פעילויות מחלקתי

המורה . לכל דבר שנעשים בזמן השיעור יחשבו כשיעור האזנה לקונצרט,או , תחרויות מטעם הקונסרבטוריון
פעמים בשנה.  3רת )כגון אלו המוזכרים לעיל(, על חשבון שיעור הנגינה, עד רשאי לקבוע פעילות מוסיקלית אח

 מעבר לכך, מחויב המורה להשלים את שיעורי הנגינה. 
 

 :לקונסרבטוריון הרשמה
, המוסד הנהלת של אבחון י"ע מתאים כלי בבחירת להיעזר ניתן .5מגיל החל  תלמידים מתקבלים לקונסרבטוריון

 .לייםוהמוסיק הפיסיים ולנתוניו התלמיד לגיל לב תשומת תוך ם,עממט מורה או רכז מחלקה
 .כאחד והילד ההורים ,הקונסרבטוריון בידי תהיה הכלי לבחירת ביחס ההחלטה

  .הקונסרבטוריון במשרד התלמיד של תשלום והסדר מלא רישום לאחר יעשה למורה תלמיד שיבוץ
 

 :  ומלגות הנחות, תעריפים שכ"ל, תשלום תנאי
ההרשמה . מראש התשלומים בהסדרת מותנית הקונסרבטוריון בפעילות והשתתפות שיעורים תקבל .1

את שכר דרך אתר עיריית באר שבע. ₪  300ך ס-בצירוף תשלום דמי רישום על תעשה באופן מקוון
 .01.09.2021-עד לתאריך ה הלימוד ניתן להסדיר

 הקונסרבטוריון  של השנתית התעריפים טבלת פ"ע הינם הלימוד שכר תעריפיו שנתי הינו הלימוד שכר
 הכוללת גם מפרט הנחות.

 בבנק או בצ'קים  קבע הוראת אשראי, שווים בכרטיס חודשיים תשלומים 10התשלומים: עד  מסלול
 .דחויים

 בתחילת הכלי קבלת את להבטיח כדי וזאת ,הרישום במעמד לשלם כלי להשכיר המעוניין מומלץ להורה 
 ותהפעיל  שנת

 האישורים והצגת מתאימים טפסים מילוי י"ע החינוך משרד של המלגות קרן דרךת: קבלת מלגו .2
 .דצמבר חודש במהלךיתקיים  למלגות בקשותהדיון ב .הנדרשים
, הגשת כל מלא ל"שכ תשלום, הסדרת חודש אוגוסט סוף עד רישום :הינם בבקשה לדיון התנאים

 .המסמכים הנדרשים עד סוף חודש אוגוסט
 



 

  

 
 
 

 :ת הלימודים וחופשותפעילות שנ
 

 30/6/2022 – 1/9/2021: "בפשנת הלימודים תש
 

 החופשות בקונסרבטוריון זהות לאלו של מערכת החינוך הפורמלית. 
 

 ,יום הכיפורים ,השנה ראשים, ובפרט: וחג חג ערבי הבאים: במועדים נגינה שיעורי יתקיימו לאלמען הסר ספק, 
ל"ג  ,העצמאות יום, חוה"מ פסח ואיסרו חג, יום הזכרון לחללי צהל, פסח ם,פורי ,ואיסרו חג חוה"מ סוכותסוכות, 
 .ואיסרו חג שבועותבעומר, 

 
 תוספות לחילופין או נגינה שיעורי החזרי יתאפשרו החג ערב שלפני הפסח וחופשת חנוכה חופשת במהלך

 .התלמיד עם המורה ובתיאום הצורך פ"ע שיעורים
 

 לימודים הפסקת
 

 לא התלמידאם  הלימודים את להפסיק הזכות שמורה הקונסרבטוריון להנהלת – בטוריוןהקונסר ביוזמת 
, וכן במקרה של אי עמידה נאותה התנהגות או/ו נאותים לימודיים הישגים של בסיסיות בדרישות יעמוד

 בתשלום שכר הלימוד.

 התלמיד ביוזמת –  
 ניתן לא תאריך זה לאחר . כולל 31.12.2021-לתאריך ה עד להפסיקיכולים  שנהה בתחילת נרשמיםה .1

באופן רשמי ע"פ תעשה  עזיבה על ההודעבלבד.  הנהלה באישורובנסיבות חריגות  אלא לימודים להפסיק
 חודש תום עד יהיה התשלוםו ,חודשב עשיריה יוםלהנהלים שיפורסמו ע"י הקונסרבטוריון עד 

  .נוסף מלא חודשתשלום של  תחייבהיום העשירי  לאחר הודעה האחרון. ההשתתפות
 ם בסמוך לתאריך זה., גם למי שנרשלימודים להפסיק ניתן אל 01.03.2022-מתאריך ההחל  .2
 .בכל מקרה יוחזרו לא הרישום דמי .3
 תומזכירהמורה ואת  את לעדכן התלמיד הורי עלחובה  :הלימודים הפסקת על ההודעה אופן .4

את  עדכנוילא  יםבמידה וההור .לעיל המוזכרים הנהלים פיל הלימודים הפסקת מועד על הקונסרבטוריון
 .ולא יוחזר תקופה בה לא התקיימו שיעוריםה עבורגם , שכר הלימוד יגבה העזיבההמזכירות על 

 
 משיעורים היעדרות

  

 המורה בין שייקבעחלופי  במועד יוחזרו מורה יותהיעדרו עקב תבטלויש ים/שיעור - המורה היעדרות 
 .לתלמיד

 לא יהיה המורה לחובתו. ייזקף התלמיד הופעת אי עקב מתקיים שאינו שיעור כל - התלמיד היעדרות 
 יודיע מראש שידועה היעדרות של במקרה .ההיעדרות ביוםהודעה  נעשתה אם גם ,להחזירו מחויב

כאי בגין זתלמיד יהיה  .חלופי שיעור אוםית לצורך מראששעות  24 לפחות למורה כך על התלמיד
 שיעורי החזר בשנה, בתיאום מראש עם המורה. 2היעדרות ידועה מראש לקבלת עד 

 
 התלמיד תוחוב

 

 השיעורזמן  חשבון על הינו האיחור מןז - לשיעורים לאחר אין. 

 המורה בידי הנמצא אישי מעקב בדף נרשמים ואיחורים חיסורים. 

 או/ו הנדרשת השיעורים מכסת אחר ממלא שאינו תלמיד :המוסיקה וספרות המוסיקה תורת שיעורי - 
 ולקבל לבחינות לגשת הזכות ממנו תישלל ,השיעורים משליש למעלה שלמה שנה במשך החסיר

 .עודהת

 בבית אימונים קיוםו המורה הוראות אחר במילוי מותנים שירה / בנגינה התלמיד הישגי. 

 החומר / נוכחות מעקב לצורך שיעור לכל ולהביאה שנה כל בתחילת תלמיד לרכוש מחברת מומלץ 
 .להורים קשר / לבית מטלות / בשיעור הנלמד

 לשלם ויידרש ההנחה את יאבד כך לעשות שלא ויחליט בתזמורת להשתתף מתאים ימצאיש תלמיד 
 .מלא לימוד שכר

 שההשתתפות בהם היא חובה. קונצרטיםיתקיימו  הלימודים שנת במהלך 



 

  

 
 
 
 
 

ת מנהלרכז המחלקה/ עם בשיחה מותנית זו העברהאך  ,למורה ממורה לעבור ניתן :תלמידים העברת
 .םעצמ דעת על העברה יבצעו לא מורה או תלמיד .םואישור הקונסרבטוריון

 
 .הישגיו את המסכם הערכה גיליון ובה תעודה תלמיד לכל תינתן הלימודים שנת בסוף :תעודות

 
הקונסרבטוריון הוא בית ספר לכל דבר המתקיים בשעות אחר הצהריים  :לקונסרבטוריון מחוץ תלמידים פעילות

 תלמידייתכן וה כן,לחידניים. תוספתית מעבר לשיעורי הנגינה הי תוהערב. לימודי המוסיקה מקיפים וכוללים פעילו
 זה.ב-יוצאוכ ,שיעורי תיאוריהוב בהרכבים השתתפותכ ,שבוענוספות במהלך החובה יידרש להשתתף בפעילויות 

לקחת בחשבון  להורים מומלץ ,זאת לאור .בבית יומיומי אימוןדורשת התלמיד התקדמות ברור, ש כן-כמו
י אכד ,בכל מקרה, ומהתלמיד כדי להפחית עומסב רבטוריוןקונסשאינן במסגרת ה נוספות בפעילויות השתתפות

 קונסרבטוריון.של ה והפעילות השעות למערכת צ"לויות אחהיפעב ההשתתפות יימועד את התאיםל
 

 ז'ור( או מגבלות בשל מצב ביטחונימ-מקרים של כוח עליון )פורס
 

  נת השיעורים מז'ור(, מתכו-)פורסבמידה והקונסרבטוריון יידרש להיסגר עקב מצב ביטחוני או כוח עליון
 מרחוק, ושכר הלימוד ישולם כרגיל.ו נתתעבור להיות מקוו

 .עם החזרה לשגרה יופסקו השיעורים המקוונים לאלתר וההוראה תחזור להיות פרונטלית בלבד 

 השיעורים השנתיים. כל השיעורים המקוונים שיתקיימו יחשבו כחלק ממניין 
 

 מסלול רסיטל בגרות בנגינה
 

לגשת לבחינת בגרות ושעומדים בתנאי הסף, הקונסרבטוריון מאפשר לתלמידים בעלי רמת נגינה מתאימה 
 ד. המסלול הנו ע"פ משרד החינוך והפיקוח על החינוך המוזיקלי.יחידות לימו 5בהיקף של  בנגינה בכיתה י"ב

 התהליך והדרישות לעניין זה הן כדלהלן:

 בהתאם להמלצה ורצון  .המלצת המורה והרכזנדרשת כיתה י'. מסלול בחינת הבגרות בנגינה מתחיל ב
מצהיר כי ברצונו לגשת המדווח למשרד החינוך שהתלמיד ממלא התלמיד בתחילת כיתה י טופס רלוונטי 

 למסלול זה.

  שנים רצופות.  3בלימודי תיאוריה של לפחות תלמיד רסיטל מחויב 

  בועייםש-, ביניהם: מחלקתיים, דובשנה מעותהש/קונצרטים 3-ב לפחותתלמיד רסיטל נדרש להשתתף 
 מתוך השמעות הללו במסלול הבגרות מרכיבות את ציון המגן.  4 .השמעות מתואמות וכן ,וכיתתיים

  מומלץ ב'. בכיתה יב' י-י' ת בשבוע בכיתותדקו 60לפחות להירשם לשיעור של  נדרשתלמיד רסיטל
 .דק' 90להירשם לשיעור של 

  מופיעים בתקנון הפיקוח על החינוך המוזיקלי באתר של משרד החינוך.שאר הפרטים והדרישות 
 
 

  http://www.musicbr7.org.il   :אתם מוזמנים להתעדכן דרך האתר

 w.facebook.com/b7conservatoryhttps://ww   :ודרך הפייסבוק שלנו

 

 

 ומוצלחת פורייה לימודים שנת בברכת

 הנהלת הקונסרבטוריון
 שבע-ומנהל החינוך בעיריית באר

http://www.musicbr7.org.il/
https://www.facebook.com/b7conservatory/

