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 בפ"מידע כללי ונהלי רישום לקונסרבטוריון ראש העין תש
 נספח לטופס הרשמה

 

 פתח דבר
 קונסרבטוריון ראש העין שם לו למטרה לספק את החינוך המוסיקלי הטוב ביותר לתלמידיו. מטרתו של הקונסרבטוריון

היא להעניק חינוך מוסיקלי שלם ככל האפשר. המילה שלם מרמזת על חשיפה למספר אלמנטים מוסיקליים שבלעדיהם 
החינוך המוסיקלי לוקה בחסר. בין האלמנטים נמצאים מקצועות התיאוריה, ספרות, תולדות, נגינה בצוותא, הופעות, 

נסמבלים ולהקות ועוד. כל האלמנטים הללו יביאו לחינוך סדנאות, קונצרטים כיתתיים, קונצרטים לסולנים, קונצרטים לא
 טוב יותר ויכולות מוסיקליות טובות יותר של התלמידים. 

חשוב  חודשים. 11שנת הלימודים הינה ,  31/7/2022 -ומסתיימת ב 1/9/2021 -ב תתחיל בפ"שנת הלימודים תש
 להבין שבחתימתכם על טופס הרישום הנכם נותנים את הסכמתכם לנספח זה. 

  
 

 הרשמה .1
 1/7/21 -לפעילויות הקונסרבטוריון מתחילה ב ב"ההרשמה לשנת הלימודים תשפ

 08:30 -16:30ה'  בין השעות: -המזכירות  פתוחה  בימים : א'
 
 

 שכר לימוד .2
  ,ומחולק לתשלומים חודשיים שווים.שכר הלימוד בקונסרבטוריון הינו שנתי 
  ,גם אם הייתה השתתפות חלקית בגין היעדרות התלמיד.בכפוף ללוח החופשות, התשלום הינו עבור חודש מלא 
 תשלומים  11 -התשלום מתבצע באמצעות כרטיס אשראי במזכירות הקונסרבטוריון. החיוב יבוצע במעמד ההרשמה ב

 .דשולא ניתן לשלם חודש בחוחודשיים מראש. 
 
 

 הנחות .3
  ניתן לקבל הנחה משכר הלימוד על בסיס יכולת כלכלית. יש להגיש את טופס ההנחה והטפסים הנדרשים למזכירות

לאחר מועד זה לא יתקבלו בקשות . ועדת הנחות מתכנסת בחודש נובמבר. 12/20/1028הקונסרבטוריון עד לתאריך 
 .נוספות להנחה

  על המחיר הנמוך מבניהם(. 5%המשתתף בהנחה של משתתף נוסף מאותה משפחה, תזכה את( 
 .אין כפל הנחות 

 
 

 הפסקת לימודים .4
 לחודש שיכנס לתוקף לחודש שלאחריו. 20 -ניתן לבטל השתתפות בקונסרבטוריון עד ה 
 מלא וחתום בלבד ביטול השתתפות ביטול השתתפות תעשה באמצאות טופס. 
 .לא יתקבלו הודעות ביטול בטלפון 
  2022באפריל  20השתתפות לאחר התאריך לא ניתן לבטל. 
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 החזרי שיעורים .5
  בגין ביטול שיעור ע"י התלמיד מכל סיבה שהיא. שיעורים בשנה 2-מלא יוחזרו יותר 
 .מורה או הקונסרבטוריון יפצו את התלמיד בשיעורים חלופיים על כל היעדרות של המורה 
 מראש, יוחזר שיעור במועד אחר. בגין ביטול שיעור על ידי התלמיד אשר דווח לפחות שבוע 
  שעות מראש ובאישור רופא שיוגש מיד בתום המחלה, יוחזר שיעור במועד  24בגין מחלה של תלמיד שדווחה לפחות

 אחר.
 
 
 תכנית הלימודים  .6

  תכנית הלימודים מבוססת על שיעורים פרטניים אשר ניתנים על בסיס שבועי בכפוף ללוח החופשות הנהוג
שיעורי תאוריה תהיה  סדנא, ,מקהלהבקונסרבטוריון. מעבר לכך, פעילות נוספת בה ייקח חלק התלמיד כגון: תזמורת, 

 .הכרוכים בתשלום נפרד – וקורסים לרסיטלתכנית הכנה , , הרכבי מבוגריםלמעט להקות נוערללא תוספת תשלום. 
  ,סדנא, שיעורי תאוריה( נתונה לשיקול הנהלת הקונסרבטוריון מקהלהשיבוץ התלמיד לפעילות נוספת )תזמורת ,

 ובהמלצת המורה לנגינה.
  תעשה בסוף אוגוסט ובמהלך חודש ספטמבר.  לפעילות נוספתשיבוצים 
  בספטמבר(. 1-שנת לימודים מלאה )עד הרק תלמידים שירשמו ל לפעילות נוספתזכאים 
  בתשלום נוסף. ההחלטה להגיש תלמידים למבחני בגרות מטעם הקונסרבטוריון  כה, כרוהכנה לבגרות במוסיקהתכנית

 .לתכנית בגרות ומבחני שלב ג'שמורה להנהלת הקונסרבטוריון והינה בתוקף רק לאחר רישום 
  או מינימלי פעילות הרכבים ושיעורי העשרה בשל חוסר בתלמידיםהקונסרבטוריון שומר לעצמו את הזכות להפסיק ,

 מכל סיבה אחרת.
 
 
 

 קונצרטים וסדנאות .7
 במידה והתקיימו בזמן השיעור של  ,קונצרטים כיתתיים הינם חלק מתוכנית הלימודים ונחשבים כשיעור לתלמידים

 התלמיד .
  במידה והתקיימו בזמן השיעור של  ,כשיעורבו למשתתפים יחשאו סדנאות הרכבים ואנסמבלים  לשקונצרטים

 התלמיד.
 במידה והתקיימו בזמן השיעור של התלמיד.  ,מתוכנית הלימודים ויחשבו כשיעור כיתות אמן הינם חלק 
  ימים  7 -במקרה של בעיות משמעת, יפסיק הקונסרבטוריון את פעילות המשתתף לאחר הודעה של

 מראש ובכתב.
  הקונסרבטוריון יידרש לשאת בהוצאות התיקון.תלמיד אשר יגרום נזק לציוד 
 
 

 
 הורים ותלמידים זכאים לקבל ייעוץ והכוונה מהנהלת קונסרבטוריון בתאום מראש

 בברכת שנה פורייה ומלאה במוסיקה טובה
 


