
 

  

 

 
 כולליםן בקונסרבטוריו הלימודים .שירהו נגינה ללימודי מקצועימוסד חינוכי  הינו למוסיקה הקונסרבטוריון

. מושם שמיעה ופיתוח המוסיקה ספרות ,המוסיקה בתורת שיעורים ,נגינה שיעורי של שבועית פעילות
 ף,בנוס .התלמיד התאמת פ"ע , השתתפות במקהלהתזמורותבו בהרכבים הדגש מיוחד על נגינ

 .והופעות קונצרטים ,אמן כיתות ,סדנאות של מיוחדות פעילויות מתקיימות
 .בלימודים התקדמות בקרת וכוללת מקצועיים מורים י"ע מתבצעת ,החינוך משרד בפיקוחהיא   זו פעילות

 והפדגוגי המנהלי במישור במוסד הקבועים הנהלים את והוריהם התלמידים לידיעת מביא זה תקנון
 .וההנהלה המורים ,ההורים ,התלמידים את בומחיי

 
 .ההרשמה בטופס קבלתו על הקונסרבטוריון מזכירת אצל וחתמו זה תקנון בעיון ראוק אנא

 
 .בתנאיו מעמידה פוטר אינו ההסכם על חתימה אי ! לב שימו

 
 .15:00-18:30 ,8:00-12:00ה' -בימים א' ואילך 27/8/17בין התאריכים : הקונסרבטוריון משרד פעילות

 
 30/6/2018 – 1/9/17פעילות שנת הלימודים: 

 
 . נגינה יעוריש 35-ל התלמיד זכאי מלאה לימודים שנת מהלךב :הנגינה שיעורי
 .דקות 60 נמשך שבועי סטנדרטי שיעור

 
 כלי בבחירת להיעזר ניתן .5מגיל החל  תלמידים מתקבלים לקונסרבטוריון :לקונסרבטוריון הרשמה
 הפיסיים ולנתוניו התלמיד לגיל לב תשומת תוך מטעמו מורה או המוסד מנהל של אבחון י"ע מתאים

 .לייםוהמוסיק
 .חדכא והילד ההורים ,הקונסרבטוריון בידי תהיה הכלי לבחירת ביחס ההחלטה

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

 הבאים: במועדים נגינה שיעורי יתקיימו לא
 ,העצמאות יום ,פ"וחוהמ פסח ,פורים בחג,ו סוכותבחוה"מ  ,כיפוריםיום ה ,השנה ראש וחג חג ערבי

 .בעומר  ג"ל ,שבועות
 תוספות לחילופין וא נגינה שיעורי החזרי יתאפשרו החג ערב שלפני הפסח וחופשת החנוכ חופשת במהלך

 .התלמיד עם המורה תאוםוב הצורך פ"ע שיעורים
 

 התשלומים בהסדרת מותנית הקונסרבטוריון בפעילות והשתתפות שיעורים קבלת :כספית התחייבות
 .בנקב קבע הוראת או אשראי כרטיס ,דחויים קים'בצ ,השנה לכל מראש

 

 – והנחות תעריפים שכ"ל, תשלום תנאי

 שנתי הינו הלימוד שכר. 

 הקונסרבטוריון של השנתית התעריפים טבלת פ"ע הינם הלימוד שכר תעריפי. 

 בתזמורת השתתפות / הנלמד הנגינה כלי / אחים 'מס :כמו להנחות קריטריונים כוללת הטבלה. 

מתאימים טפסים מילוי י"ע החינוך משרד של המלגות קרן ךדר הנחה או מלגה לקבלת אפשרות ניתנת 
 .דצמבר חודש במהלךיתקיים  הנחות / למלגות בקשותהדיון ב .הנדרשים האישורים והצגת

 

 .מלא ל"שכ ותשלום יולי חודש סוף עד רישום הינו בבקשה לדיון תנאי

 
 .בבנק קבע הוראת או אשראי סכרטי ,דחויים קים'בצ םשווי חודשיים תשלומים 10עד  :תשלומיםה מסלול

 

 דמי. הלימוד שכרותשלומם יהיה נפרד מתשלום  ק'בצ או הרישום במזומן במעמד ישולמו רישוםה דמי 
 .הרישום למועד קשר ללאישולמו  רישוםה

 בתחילת הכלי קבלת את להבטיח כדי וזאת הרישום במעמד לשלם כלי להשכיר המעוניין הורהמומלץ ל 
 .הפעילות  שנת

 !!ההרשמה בעת עשויי התשלומים כל
 
 
 
 



 

  

 
 לימודים הפסקת

 – הקונסרבטוריון ביוזמת
 בסיסיות בדרישות יעמוד לא התלמידאם  הלימודים את להפסיק הזכות שמורה הקונסרבטוריון להנהלת

 .תקינה שאינה התנהגות או/ו נאותים לימודיים הישגים של
 

  – התלמיד ביוזמת

 – ינואר חודש עד להפסיקיכולים  שנהה בתחילת נרשמיםה .1
 ההשתתפות חודש תום עד יהיה התשלוםו חודש לאותו 10 -ה היום עד כך על להודיע יש

 ן.האחרו
 .נוסף מלא חודשתשלום של  תחייב ל"הנ התאריך לאחר הודעה

 .בלבד המנהל באישור אלא לימודים להפסיק ניתן לא ינואר מחודש להח .2
 ניתן לא מכן לאחר אחד. הסתגלות חודש של תקופה שרתתאפ ינואר מחודש החל לנרשמים .3

 .לימודיםאת ה  להפסיק
 .לימודים להפסיק ניתן א( לכולל) מאי מחודשהחל  .4

 .בכל מקרה יוחזרו לא הרישום דמי .5
 מזכירת את לעדכן התלמיד הורי ועל המורה לע :הלימודים הפסקת על ההודעה אופן .6

 .לעיל המוזכרים הנהלים פיל הלימודים הפסקת מועד לגבי הקונסרבטוריון
 

  משיעורים היעדרות
 -המורה היעדרות

 .לתלמיד המורה בין שייקבעי חלופ במועד יוחזרו המור יות/היעדרו עקב שהתבטלו ים/שיעור
 -התלמיד היעדרות

 אם גם ,להחזירו מחויב לא יהיה והמורה לחובתו ייזקף התלמיד הופעת אי עקב מתקיים שאינו שיעור כל
 .ההיעדרות ביום שתהנע ההודעה
 שיעור תאום לצורך מראש יום לפחות למורה כך על התלמיד יודיע שמרא שידועה היעדרות של במקרה

 .חלופי
 

 התלמיד חובת

השיעורזמן  חשבון על הינו האיחור זמן - לשיעורים לאחר אין. 

המורה בידי הנמצא אישי מעקב בדף נרשמים ואיחורים חיסורים. 

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

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

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

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

 שההשתתפות בהם היא  קונצרטים רבטוריוןהקונס להחלטת בהתאם יקוימו הלימודים שנת במהלך
 חובה.

 הקונסרבטוריון מנהל עם בשיחה מותנית זו העברה .למורה ממורה לעבור ניתן :תלמידים העברת
 .עצמם דעת על העברה יבצעו לא מורה או תלמיד .ואישורו

 יתפרסמו כך על הודעות .הקונסרבטוריון הנהלת י"ע יזום הורים מפגש יתקיים השנה במהלך :הורים יום
 שיחולקו וחוזרים מיילוב , באתר האינטרנט של הקונסרבטוריוןהאלקטרוניים בלוחות ,המודעות בלוח

 .לנו חשובה נוכחותכם .להורים
 .הישגיו את המסכם הערכה גיליון ובה תעודה תלמיד לכל תינתן הלימודים שנת בסוף :תתעודו

 :לקונסרבטוריון מחוץ תלמידים פעילות
 השתתפות יחידני, שיעור (בשבוע פעמים 'מס התלמיד את יעסיקו בקונסרבטוריון קההמוסי לימודי

 ההשתתפות את להגביל להורים מומלץ ,זו עובדה לאור .בבית יומיומי אימון ודרשיובהרכבים וכ"ו( 
 .עומס ליצור לא כדי לקונסרבטוריון מעבר נוספות בפעילויות

 ן.בקונסרבטוריו והפעילות השעות מערכת לפי הנוסף גבחו ההשתתפות מועדי את להתאים יש מקרה בכל
 

  http://www.musicbr7.org.ilאתם מוזמנים להתעדכן דרך האתר   

 conservatoryhttps://www.facebook.com/b7ודרך הפייסבוק שלנו   

 ומוצלחת פורייה לימודים שנת

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

