
 

 

 

 

 העירוני אשקלון  רבטוריוןהקונס תקנון
 

 כפי שסוכמו בין הצדדים הנ״ל.   2022-2023מטרת מסמך זה לפרט את תנאי ההרשמה ללימודים בשנה״ל 
 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: 

 

1.  

חודשים מלאים,   11הלימודים בקונס׳, ובכלל זה לימודי הנגינה של התלמיד/ה הנ״ל, חלים במשך  .1.1

 , להלן ״תקופת הלימודים״. 31/7/2023-לבין ה  4/9/2022בין התאריכים 

 משך כל שיעור בהתאם למסלול הלימודים שנבחר.  .1.2

 אשקלון. הסכם זה תקף עבור לימודים בקונס׳ עצמו ובכל אחת משלוחות הלימוד בעיר   .1.3

כול מסלול הרשמה לקונסרבטוריון, כולל בתוכו שיעור יחידני, ושיעור תיאוריה קבוצתי   .1.4

 מקהלות{ \תזמורות\}ולמתאימים, הרכבים 

 

 שכר הלימוד והסדרתו:  .2

לחודש ועד סוף שנה״ל בלבד, תלמיד שהתחיל   1-ההרשמה ללימודים בקונס׳ תכנס לתוקף ב .2.1

 יעורים עד סוף החודש. לימודיו באמצע החודש, ישלם על הפרש הש 

בהרשמה מוקדמת{, שכר הלימוד    330ש"ח לחודש } 350 -שכר הלימוד היחידני  הצעיר הינו .2.2

דקות   60בהרשמה מוקדמת{, שכר הלימוד למסלול  450ש"ח לחודש } 470 -היחידני המלא הינו 

  2022-2023שכר הלימוד הקבוצתי לשנת הלימודים \בהרשמה מוקדמת{   600ש"ח } 627 -הינו

 ₪ }טרום כלי, ולמידה קבוצתית{, אשר ישלמו בתשלום קבוע לכול אורך שנת הלימודים.   160הינו 

תכנית הלימודים השנתית בקונסרבטוריון מקבילה בפעילותה לבתי הספר, תשלום שכר הלימוד   .2.3

הינו שנתי, קבוע, וללא הגבלת שיעורים. מספר הלימודים השנתי הינו מספר הימים מיום תחילת  

 ם, ועד סוף השנה בהתאם למועדי ישראל. הלימודי

 לא יתקיימו לימודים בקונסרבטוריון בערבי חג ומועדי ישראל כולל חול המועד.   -הבהרה .2.4

 , לפני ההגעה לשיעורים. ניתן לשלם: שכר הלימוד יוסדר מראשבכל מקרה,  .2.5

 במזומן )תשלום מלא בלבד( במשרדי הקונסרבטוריון  .2.5.1

  -בצ׳קים דחויים בתשלום חודשי קבוע מיום תחילת הלימודים ועד סוף שנת הלימודים  .2.5.2

 לכל חודש.   10)של החודש לפני( או  28יולי, או בתשלום יחיד. תאריכי הפירעון יהיו 



 

 

  -בכרטיס אשראי בתשלום חודשי קבוע מיום תחילת הלימודים ועד סוף שנת הלימודים  .2.5.3

את שכר הלימוד בהוראת קבע בכרטיס אשראי }צורת   יולי, או בתשלום יחיד. ניתן לפרוס 

 תשלום זו אינה תופסת מסגרת{. 

 

 התחייבות הקונסרבטוריון למכסת שיעורים:  .3

במהלך כל תקופת הלימודים, ביום, בשעה ובמקום   אחת לשבוע התלמיד זכאי לשיעור יחידני   .3.1

המועד באותו יום   הקבועים שהוסכמו בין הצדדים, למעט בשבועות בהם מתקיים חג/ערב חג/חול 

 קבוע, זאת על פי לוח חופשות המקביל למתכונת בתי הספר, ומשרד החינוך. 

בחופשות בחגים ובמועדים שבהן לא מתקיימת פעילויות כמפורט בלוח החופשות, אינן נכללות   .3.2

 בעלות החוג ולא מזכים בהחזר שיעור. 

 עבור תלמידים שהסדירו את הרשמתם ללימודים:  .3.3

לשיעורים היחידניים, מציע  הקונס׳ מסגרות לימוד רבות נוספות: שיעורי תיאוריה,  בנוסף  

תזמורת, הרכבים כליים וקוליים, מקהלת תלמידים ועוד. כניסה להרכבים ולתזמורת באישור  

 מנהל ההרכב/תזמורת ולאחר בדיקת התאמה בלבד, וללא עלות נוספת. 

ימלית שנתית עבור ההרכבים השונים או שיעורי  אין התחייבות מצד הקונס׳  למכסת שיעורים מינ .3.4

 התיאוריה. 

 

 מדיניות ביטול שיעורים:  .4

 .יוחזר לתלמיד שיעור שיבוטל עי" הקונס׳ או המורה עקב ימי מחלה, מילואים או כל סיבה אחרת  .4.1

שעות לפני מועד השיעור.    24על הורי התלמיד/ה להודיע על ביטול שיעור מכל סיבה שהיא עד  .4.2

 ממועד השיעור, לא יוחזר.  24- בתוך פחות משיעור שיבוטל 

 הודעה על ביטול תהיה טלפונית בלבד ולמזכירות  הקונס׳ בלבד.   .4.3

 עבור תלמידים שהסדירו את הרשמתם ללימודים:  .4.4

שיעורים    2שיעורים } 4, יחזיר הקונס׳ עד לנרשמים ללימודים בהרשמה מוקדמת .4.4.1

 . 4.2בסמסטר{ שבוטלו מצד התלמיד לפי סעיף 

שיעורים }שיעור בסמסטר{ שבוטלו    2, יחזיר הקונס׳ עד ינו׳- ין החודשים ספט׳ לנרשמים ב  .4.4.2

 . 4.2מצד התלמיד לפי סעיף 

, שבוטל מצד התלמיד לפי סעיף  1, יחזיר הקונס׳ שיעור אפר׳-לנרשמים בין החודשים פב׳  .4.4.3

4.2 . 



 

 

לנרשמים ללימודים מחודש מאי ועד סוף שנת הלימודים, לא יחזיר הקונסרבטוריון   .4.4.4

ם שבוטלו מצד התלמיד, ולא יזכה עבורם, שכן משך הלימודים הקצר מנקודת זמן  שיעורי

 זו ועד סוף שנת הלימודים לא יאפשר זאת. 

 

  מדיניות הפסקת לימודים  והחזרים כספיים: .5

  15-הפסקת הלימודים תתבצע בהודעה מצד ההורים למנהל הקונס׳ או למזכירות הקונס׳ עד היום ה .5.1

 התשלומים יתבצע החל מהחודש הבא. בחודש. החזר 

 ואילך, לא תזכה בהחזר כספי של החודש הבא אלא מזה שאחריו.  16הודעה שתוגש מהיום ה .5.2

 לא תזכה את הלקוח בהחזרים כספיים כלל.   15/04/2023 - הודעה שתוגש לאחר ה  .5.3

 

 קונצרטים ולווי לקונצרטים:  .6

במהלך שנת הלימודים, יתקיימו קונצרטים פנימיים וחיצוניים, בהם יציגו התלמידים מפרי עמלם,   .6.1

 לקראת הקונצרטים יתקיימו חזרות ומפגשי הכנה שיחושבו במניין השיעורים השנתי. 

מימון שעות לווי במסגרת הלימוד היחידני ובמסגרות ההרכבים יהיה קצוב על פי יכולות הקונסרבטוריון   .6.2

 קות לתלמיד(. כל חריגה מעבר למכסה זו באחריות ובמימון הורי התלמיד. ד  90)

 ההשתתפות בכל קונצרט היא חובה אלא בשחרור המורה בלבד.  .6.3

חובה על כל תלמיד להיות נוכח בקונצרט כיתתי נוסף פרט לכיתה שלו, גם באמצע השנה וגם בסוף   .6.4

 השנה.  

 ה בהמלצת המורה ובאישורו. השתתפות בקונצרט כיתתי במהלך שנת הלימודים הראשונ .6.5

 

 

 
                                  

                                     


