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 חשנה"ל  תשע" -ושכירת כלי נגינה הסכם השתתפות בקונסרבטוריון רימון 

 

 פרטי התלמיד

 

 _______________________ שם משפחה 
 _______________________ שם פרטי

  בן/בת
 _______________________ מספר תעודת זהות

 כיתה

 

_______________________ 
 _______________________ בית הספר

 _______________________ כלי הנגינה 

 _______________________ מורה
 כן/לא שיעור ניסיון

 דקות 30דקות/ 45 משך השיעור

 קבוצתי/יחידני/זוגי הרכב השיעור

  כלי נגינה שכירת 

 

לא שוכרים  לחודש/₪  70לחודש/ ₪  40

 מהקונסרבטוריון

 _______________________ כלי הנגינה המושכר

 ₪  ₪2800/ 750 הועבר צ'ק בטחון על סך

 _______________________ חתחילת ההשתתפות בתשע"תאריך 

 

 פרטי ההורים

 

 האב האם 

   משפחהו שם פרטי

   כתובת: יישוב, רחוב ומספר בית

   טלפון בבית

   טלפון נייד

   טלפון בעבודה

e-mail   
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 וביטול נהלי הרשמה, השתתפות

.  הלימודים 29.6.2018 שישיותסתיים ביום  1.9.2017 שישיפעילות הקונסרבטוריון תחל ביום  .1

בלוח  המצויניםמתקיימים פעם בשבוע במשך כל תקופת הפעילות, למעט ימי החופשות 

 . חהחופשות לשנת תשע"

 שיעורים בשנה.  36תוכנית השיעורים השנתית כוללת מינימום  .2

 רבטוריון מצורף להסכם זה.לוח חופשות הקונס .3

, פעם בחודש, התשלום עבור הלימודים בקונסרבטוריון יעשה באמצעות הרשאה לחיוב חשבון .4

 צ'קים עבור כל שנת הלימודים, מתוארכים לחמישי בחודש.או באמצעות  בחמישי בחודש

 חודשב שהתקיימו בתחילת כל חודש, החל מחודש אוקטובר, עבור השיעוריםהתשלום יבוצע  .5

 .חלףש

 .לפני תחילת הלימודים עמותת רימוןבמזכירות  ויימסרהצ'קים או  טופס ההרשאה לחיוב חשבון .6

מסירת צ'קים לכל השנה או  ה לחיוב חשבוןשאהרשמה לקונסרבטוריון תיחשב כהעברת הר .7

 על הסכם זה.הורה וחתימת בלבד 

 .השלים את תהליך ההרשמה במלואו לא יוכל להתחיל את לימודיותלמיד שלא  .8

התשלום מראש עבור שיעור ניסיון בלבד. תלמיד המעוניין בשיעור ניסיון בלבד, ישלם במזכירות  .9

 תנאי לקביעת מועד לשיעור ניסיון. המהוו

(יש להקיף את האפשרות  התשלום החודשי עבור השיעורים בקונסרבטוריון יהיה כלהלן .10

  :הנבחרת)

  .בחודש₪  420 – דקות 45בן יחידני שיעור שבועי  .10.1

 .בחודש₪  308 – דקות 30בן יחידני יעור שבועי ש .10.2

ניתן רק בכפוף להסכמת המורה  .בחודש₪  250 – דקות 45בן זוגי שיעור שבועי  .10.3

 ולמציאת בן זוג.

ניתן רק בכפוף להסכמת המורה  בחודש.₪  194 – דקות 30בן זוגי שיעור שבועי  .10.4

 ולמציאת בן זוג.

 בחודש.₪  180 –בשבוע  דקות פעם 40קבוצתי,  או חלילית שיעור לירה .10.5

במסגרת  שיעור יחידני או זוגישלא לומדים  םעבור תלמידיאו הרכב תזמורת  .10.6

 .בחודש₪  170 –הקונסרבטוריון 

 .התשלום לשיעור ניסיון הוא רבע מהתשלום החודשי .10.7

אום עם ההורים יבת, במהלך השנה יתכנו שינויים במשך השיעור או בסוגו (יחידני או זוגי) .11

 ובהסכמתם.

 יתקבל החזר בערך של חצי שיעור. – על ידי התלמיד )בלבדיחידני ( קרה של ביטול שיעורבמ .12

 במקרה של ביטול שיעור על ידי התלמיד הלומד במסגרת זוגית או קבוצתית, יגבה מחיר מלא. 

 בערך של שיעור אחד. החזריתקבל  –במקרה של ביטול השיעור על ידי המורה  .13
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השיעורים  מספרנלקחו בחשבון בתכנון , חופשות שבלוח החופשות עקבשיעורים שמתבטלים  .14

 החזר כספי או שיעורי השלמה. םבגינ ויתאפשרולא השנתי, 

הפסקת ההשתתפות וביטול השיעורים העתידיים תועבר בדוא"ל, תוך ציון סיבת הודעה על  .15

 gmail.comrimonconservatory@ מנהל הקונסרבטוריון בכתובת ל העזיבה

ייגבה מחיר  הודעת הפסקת ההשתתפות וביטול השיעורים העתידייםודש בו ניתנה עבור הח .16

 החודשים.  תשלום עבור יתרתיגבה ימלא. לא 

 ,שיעור ניסיון החלטה שלא להמשיך בלימודים לאחר ה של, במקר16על אף האמור בסעיף  .17

 .יגבה תשלום עבור שיעור אחד בלבד

תיעשה על שרכישה של כלי נגינה /שכירותינו כולל מחיר השיעורים בקונסרבטוריון אמובהר כי  .18

 .ידי ההורים בנפרד, תוך התייעצות עם המורה

 

 שכירת כלי נגינה

 .בחודש₪  40 - קלרינט, חליל צד, כינור, חצוצרה התשלום עבור שכירת .19

 .בחודש₪  70 - צ'לו התשלום עבור שכירת .20

לפקודת 'עמותת  יועבר צ'ק בטחוןעבור שכירת כלי הנגינה להבטחת תשלום בגין אובדן או נזק  .21

 ₪. 2800 –לכל כלי נגינה, למעט עבור שכירת צ'לו ₪  750על סך  רימון' ללא תאריך,

 כלי הנגינה הוא רכושה של עמותת רימון. .22

יש להחזיר את כלי הנגינה עד לסוף החודש  30.6.18-במידה והתלמיד מפסיק את לימודיו לפני ה .23

 בו הופסקה הלמידה.

על ידי מתן הודעה למנהל הקונסרבטוריון, ובתנאי  השכירות בכל עתתקופת את ניתן לסיים  .24

מוחזר כלי שבאותו חודש מוחזר כלי הנגינה לקונסרבטוריון. יגבה תשלום אחרון בחודש שבו 

 .הנגינה

. אובדן או נזק שיגרם לכלי הנגינה בתקופת ההשאלה יחוייב בתשלום עד למחיר כלי נגינה חדש .25

 שאית להשתמש בצ'ק הביטחון שהופקד בידה.לשם כך העמותה ר

ארגז לצורך נשיאתו ושמירה עליו במצב תקין. כמו כן מצורפים לכלי כלי הנגינה יסופק ב .26

של  אובדן או נזק שייגרם לאחד מאביזרים אלו יחוייב בתשלום .אביזרים שונים לפי הצורך

 . השוכר

 מהלך תקופת ההשכרה.לטפל בתקלות בכלי הנגינה ב הקונסרבטוריון אינו מתחייב .27

, ובתנאי שהתלמיד ממשיך 31.8.18תקופת ההשכרה היא מתאריך ________ ועד תאריך  .28

 .יולי ואוגוסט) –(למעט חודשי הקיץ  ך כל תקופת ההשאלהישממבלימודיו 
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 ולראיה באנו על החתום:

 תאריך: ________________ _______________  שם ההורה:

 חתימה: ________________

 

 

 

 7201 – 8201 חלוח חופשים תשע"

 

 , ימים רביעי עד שישי20-22/9/17 ראש השנה

 יום שישי  29/9/2017 יום כיפור

 ימים רביעי עד שישי  4-13/10/17 סוכות

  ימים שישי עד שלישי 15-19/12/17 חנוכה
 (בשונה מחופשת בבית הספר)

 , ימים רביעי עד שישי28/2/18-2/3/18 פורים

,ימים ראשון עד שישי  6/4/18 – 25/3/18 פסח
 (בשונה מחופשת בית הספר)

 יום חמישי 19/4/18 יום העצמאות

 בשונה מחופשת בית הספר –אין חופשה  ל"ג בעומר

 , ימים ראשון עד שני. 20-21/5/18 שבועות
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