
                                                                                                            

 

 "בתשפ תקנון לימודים לשנה"ל 

הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את הנהלים הבאים על מנת   ,רב שלוםולתלמידים להורים 
 שנוכל להעניק שירות איכותי ויעיל. 

 

 :  ותימודים וחופשהל שנת 

יולי  ב כולל. יוליודש חספטמבר ועד חודש החל מ  הלימודים בקונס' מתקיימים
 מה קונצרט. בסיוושלושה ימים בת  יוחדת מסדנה של פעילות תתקיים 

  מרוכזת סדנה ו ,יוני(-)ספט' שיעורים שנתיים 34דים הקונס' מתחייב לקיים במהלך שנת הלימו
                            .  חודש יולי לשראשונים מהלך השבועיים הבקיימת מתה

,  חודש יוליבחופשות החגים וב יתקיימו להם יהיה זכאי התלמיד,  שיעורי השלמה •
   בתיאום עם המורה האישי.ו

    סופה(, יתכן ויהיו שינויים במערכת השיעורים. )באמצע השנה ו קונצרטיםבתקופת  •

 יום יחשבו כשיעור נגינה לכל דבר ועניין. סדנאות, וקונצרט סחזרות לקונצרטים,  •

   התנסות   חודשי 2יב בלימוד ולכן תלמיד שנרשם מחו ,לימוד נגינה הינו תהליך ארוך •
 .  מינימלית

 :והחזרים  העדרויות

 למעט:  !"י התלמיד אינו מוחזרעבוטל  הוחסר או  שיעור שכל  ✓

בבוקר ביום   10:00עד לשעה רה בהודעה למוובשנה שבוטלו עקב מחלה   שיעורים 2 -
   השיעור.

 למורה.  הודעה מראשבו  (בית ספרי)טיול שנתי עקב שבוטל  שיעור  1 -

   , אלא אם הגיע התלמיד למכסת השיעורים השנתית.שיעור שבוטל ע"י המורה יוחזר ✓

, למעט מקרים של ידבוטלו ע"י התלמהוחסרו או לא ינתן החזר כספי עבור שיעורים ש ✓
    מחלה ממושכת וכנגד הצגת אישור רפואי.

 מראש, אינו זכאי להשלמה במועד אחר.   השלמה שנקבעור  שיעתלמיד שלא יגיע ל ✓

לכלי  האישי החיסורים והאיחורים נרשמים בדף מעקב נוכחות המצוי בידי המורה   ✓
הורים לפנות , מתבקשים הלשיעור האישי הקשור  או אחר ,ושא זה הנגינה. בכל בירור בנ 

 להנהלת הקונס'. לנגינה. במידה והסוגיה לא באה על פתרונה יש לפנות  למורהישירות  
 הורים לקיים דף מעקב שיעורים גם משלהם.אנו ממליצים ל

 



 :שכירות כלי נגינה

בתשלום   מחוייביםבתשלום חודשי קבוע. ההורים יהיו  הקונס' מאפשר שכירות כלי נגינה
)כולל מארז ואביזרים נילווים אם יש(  . הכליד הכלי נמצא בחזקתםכל עו השכירות החודשית

תיקונו ונשיאה בעלות התיקון   -. נזק שיגרם לכלי נגינה יום השימוש בויוחזר במצב תקין עם ס
שכירות הכלי מותנת במילוי טופס שכירות ומתן שיק  ההורים השוכרים בלבד.  תהיה באחריות

     ביטחון.

   :תשלוםהתנאי  

לפני   תשלום  סדרתוה)מצורף( טופס הרשמה שמה ללימודים בקונסרבטוריון תתבצע ע"י מילוי הר
באמצעות כרטיס אשראי או שיקים.  התשלום יתבצע טלפונית/פרונטלית . תחילת הלימודים

 .  (בהתאם לתעריפון הקונס' )מצורף השנה  מראש עבור כלהתשלום יגבה 

 !להתחיל בפועל בשיעורי הנגינהתלמיד שלא יסדיר תשלום מראש, לא יוכל 

 

 :ביטול השתתפות 

לכתובת    במייללמשרד הקונס'  כתבבלימודיו, עליו להודיע על כך    תלמיד המבקש להפסיק את
cons.hofhasharon@gmail.com הפסקת הלימודיםיום לפני  14 עד.                           

 .                     מלא יגבה ממנו תשלום עבור חודשלחודש  15-תלמיד שיפסיק את לימודיו לאחר ה

 המורה האישי.לא יתקבלו הודעות על הפסקת לימודים בטלפון או דרך  

לא  לאחר תאריך זה בלבד.  2231.3.20  לתאריך  בקשות להפסקת הלימודים תתקבלנה עד
 יתאפשר החזר כספי.

 

 יקרים, ותלמידים הורים  

זו תלויה בהעסקת  נהלים אלו נקבעו על מנת לאפשר מסגרת לימוד מקצועית ואיכותית. מסגרת  

שמירה על זכויותיו ושכרו. אנו מצפים  באנו מחויבים  ובעל מוניטין, לוצוות מורים מיומן,  

הדרגתי ומורכב. פעמים  ארוך, ינה הינו תהליך לימוד כלי נג  תסייעו לנו ותקפידו על נהלים אלו.ש

נו מזמינים  יבציה וקשיים אחרים באמצעות שיחה והתייעצות. אניתן לפתור בעיות מוט  רבות

 להיעזר ולהתייעץ עימנו בכל עת.  אתכם

  פרטים ליצירת קשר והרשמה:

  cons.hofhasharon@gmail.com         0548156126 -שרה רדטלב -ליהי 

  Avihadar2@gmail.com       3578535-052 –)מנהל הקונס'( אבי הדר 

 

 "ר()ע הקונסרבטוריון למוזיקה "חוף השרון" מופעל ע"י עמותת מיתר חינוך מוזיקלי 

 מוזיקלי.ה ומקיימת חינוך  המפעיל
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