
 

 תקנון מרכז אמנויות יד חריף לשנה"ל תשע"ט

 אנו שמחים שבחרתם ללמוד ביד חריף - המרכז לאמנויות של המועצה האזורית
 מטה יהודה.

 

            להלן הסדרי ההרשמה ונוהלי מרכז האמנויות:

            לימודים וחופשות

   שנת הלימודים תחל ב- 1בספטמבר 2018 ותסתיים ב 30 ליוני 2019.●
 פעילות יד חריף מותאמת ללוח החופשות של משרד החינוך.●
 ההנהלה רשאית לשנות מועד שעות הפעילות / החוגים במהלך השנה על פי שיקולה.●
 תלמיד זכאי לסך של 36 שיעורים במשך השנה, במידה והחל ב-1 לספטמבר●
 חזרות למופעים יציאה לסדנאות ולמוזיאונים דינן כשיעור והם חלק מתכנית הלימודים●
 פעילויות נוספות שאינן נכללות במיניין השיעורים –●

 לתלמידי המוזיקה בשיעורים הפרטיים - עד 2 קונצרטים בשנה במסגרת הכיתתית.-
 תלמידי ההרכבים, התזמורות והמקהלות יקיימו קונצרטים לאורך השנה.-
 תלמידי המחול יקיימו מופעים לאורך השנה ובסופה.-

 תלמידי המחלקה לאומנות ישתתפו בתערוכות השנתיות המופקות ע"י רכז/ת המחלקה.-

 

 שכר לימוד והנחות

 שכר הלימוד מפורסם לכל חוג בנפרד.●

 מחיר החוג הנו שנתי.●

 הנחות יחושבו על פי שכר לימוד מלא.●

 תלמיד יהיה זכאי ל - 10% הנחה בהשתתפות ביותר מחוג אחד, בתנאי ומחיר כל חוג בנפרד●

 הנו מעל 200 ₪.

 תלמיד הלומד שני שיעורים פרטיים במחלקה למוזיקה, יקבל 25% הנחה על שיעור פרטי שני,●

 הזול מבניהם.
 שכר הלימוד אינו כולל מחברות, אביזרי נגינה וחוברות לימוד. השכרת כלי נגינה לתלמיד- רק●

 מתוך המלאי הקיים ועל פי שיקולי הנהלה.
 שכר הלימוד אינו כולל את מופעי סוף שנה, עליהם ייגבה מחיר סמלי בנפרד.●

            הרשמה ונהלי תשלום

 רישום מותנה בהסדרת תשלום.●

 דמי רישום על סך 50 ₪ לתלמיד, ייגבו בנפרד בעת הרישום עבור כל נרשם ולא יוחזרו למעט●

 במקרה של ביטול החוג ע"י הנהלת יד חריף.
 תשלום דמי רישום עבור חוג שייסגר בעקבות אילוצי מערכת עד ה31.10.18, יוחזר ללקוח.

תשלום שכר הלימוד יבוצע מראש לשנה בכרטיס אשראי, מזומן או בהמחאות דחויות בלבד ב-●
 10 תשלומים שווים (ספטמבר-יוני).

 הרשמה מוקדמת תחל מה 21.6.19 ועד 31.07.19 ותקנה 5% הנחה.●

 חוג ייפתח במינימום נרשמים על פי הגדרת החוג.●

 מרכז האמנויות שומר לעצמו את הזכות לקבוע את שיבוץ התלמידים במערכת השעות●

 ושיבוצם למורים השונים, תוך התחשבות בבקשת התלמיד ועל פי שיקולים מקצועיים, יתכנו
 שינויים בשיבוץ התלמיד במהלך השנה עקב אילוצי מערכת.



 

  תקופת ניסיון

 בשיעורים פרטיים – בתשלום חודש מלא בלבד ( ארבעה שיעורים).●

 בשיעורים קבוצתיים – שיעור ראשון בלבד. במידה והתלמיד נרשם לאחר שיעור הניסיון,●

 יחושב בשכר הלימוד גם שיעור הניסיון.
 הודעות מרכז האמנויות על מערכת השיעורים, שינויים, עדכונים, אירועים, יימסרו באמצעות●

 דואר אלקטרוני ו/או באמצעות מסרון בלבד. חובת ההתעדכנות לגבי מערכת השעות
 וההסעות חלה על התלמיד ומשפחתו.

            הרכבים ותזמורות

  שיבוץ תלמידים להרכבים, תזמורות וליוויים, יתבצע על פי מדיניות הנהלת המרכז ועל פי●
 החלטותיה.

 ההשתתפות בהרכבים ובתזמורות הינה ללא תשלום נוסף בעבור תלמיד הלומד שיעור פרטי●
 בן 45 דקות ומעלה.

 

            הפסקת לימודים

 בקשה להפסקת פעילות תתקבל עד ה - 20 לכל חודש. הבקשה תטופל אך ורק לאחר מילוי●
 טופס ביטול השתתפות במזכירות יד חריף, או אצל רכזות השלוחות. הודעה למורה השיעור

  לא תיחשב כהודעה תקפה.
 ביטול חוג מחויב בתשלום מלא של אותו חודש לועזי.●
 מועד אחרון להודעת פרישה הנו 20.3.19 .החל מ- 1.4.2019 ועד סוף שנת הלימודים לא יינתן●

 זיכוי כספי.
 לא ניתן החזר רטרואקטיבי מכל סיבה שהיא.●
 ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לימודיו של תלמיד במידה ולא יעמוד●

 בהתחייבויותיו לתשלום שכר הלימוד.
 ההנהלה רשאית להתחיל / לדחות / להפסיק לימודים במסגרת פרטית או קבוצתית, זאת●

 במידה ולא ירשמו מינימום תלמידים או יתמעטו במהלך השנה, או מכל סיבה שהיא.
 במידה והלימודים יופסקו ביוזמת ההנהלה, התלמיד יחויב בשכר לימוד עד מועד הפסקת●

 הלימודים בלבד.
 

            ביטולים והחזרים של שיעורים

 במקרה של ביטול שיעור מצד המורה (פרטי או קבוצתי), יוחזר השיעור בדרכים הבאות:●
  המורה רשאי לקבוע שיעור החזר באחד מימי הפעילות של המרכז ו/או באחד מימי החופשה●

 של משרד החינוך.
 המורה רשאי להאריך זמן שיעור פרטי או קבוצתי למשך מספר מפגשים, כך למשל תוספת של●

 15 דקות במשך 3 שיעורים, שווה לשיעור נוסף של 45 דקות.
 מועדים אפשריים להחזר יקבעו בהודעה מראש ע"י המורה. במידה והתלמיד לא יממש את●

 שיעור ההחזר, המורה לא יחויב להחזר נוסף.
 במידה ונקבע שיעור החזר ביום בו אין הסעות (למשל חופשת חג), הגעת התלמיד והחזרתו●

 באחריות התלמיד והוריו.
 במסגרת שיעורים קבוצתיים תלמיד הנעדר מסיבה כלשהיא, יחויב בתשלום גם אם הודיע●

 מראש על היעדרותו.
 בכל מקרה של היעדרות, חלה חובה על התלמיד ומשפחתו להודיע למורה המלמד ולמזכירות●

 מרכז האמנויות/רכזות השלוחות.



 במסגרת שיעורים פרטיים ניתן לבטל עד 24 שעות לפני מועד השיעור, בהודעה למורה/מדריך●
  וזאת עקב סיבה מוצדקת בלבד (שלושה שיעורים בשנה).

 ביטול שיעור ברגע האחרון או אי הגעה ללא הודעה למורה, לא תזכה את התלמיד בהשלמת●
 השיעור

 תלמיד הלומד שיעור פרטי והחל לימודיו בתחילת ספטמבר, זכאי לכל היותר ל - 3 שיעורי●
 השלמה בשנה. תלמיד שהחל לימודיו בינואר, זכאי לכל היותר ל - 2 שיעורי השלמה בשנה

 ותלמיד שהחל לימודיו במרץ, זכאי לכל היותר לשיעור השלמה 1 בשנה.
 מרכז האמנויות שומר לעצמו את הזכות למנות מורה מחליף במקרים כמו חיסורים רבים ו/או●

 תכופים, אי התאמה וכו'.
 

 המחלקה למבוגרים
 

 הרשמה לסדנאות ( לא פעילות שנתית) הינה ללא ביטול.●
 בקשות להפסקת פעילות בחוג יתקבלו רק לאחר חודש ניסיון או במחצית מתקופת הפעילות●

  השנתית. לאחר תאריך זה, יחויב המשתתף עד סוף שנה.
 

            הסעות

  חובת רישום למערך ההסעות חלה בעת הרישום.●
 ההסעות בתחום יישובי המועצה מטה-יהודה בלבד ועל פי מסלולי ההסעות המאושרים על ידי●

 מחלקת התחבורה של המועצה.
 תלמיד שלא מגיע להסעה מחויב להודיע מראש למזכירות המרכז לאמנויות.●
 איסוף והורדת תלמידים יעשה רק מתחנת הסעה מאושרת ומוסדרת.●
 ההסעות תצאנה מבתי הספר של המועצה בלבד ובתום יום הלימודים. הפיזור בהסעות●

 הקבוצתיות בהתאם ללוח ההסעות של מרכז האמנויות.
 בימים שבין ה-10 ביוני ל-30 ביוני, כאשר הלימודים בבתי הספר התיכוניים ובחטיבות הביניים●

 מסתיימים, ייתכנו שינויים בלוח ההסעות של מרכז האמנויות.
 אין באמור לעיל כדי ליצור חובת הסעה מצד מרכז האמנויות או המועצה.●
 באחריות התלמיד לצאת מיד בתום השיעור להסעות הפיזור באזור הסובה.●
 תלמיד הזקוק לעזרה כלשהיא עם ההסעות, יש ליידע על כך בעת הרישום.●
 בשלוחות עדולם, ההר וגיזו לא יתקיימו הסעות.●
 הסעות למרכז האקרובטיקה בשריגים מבתי הספר עם סיום הלימודים, הלוך בלבד, במינימום●

 של 8 נרשמים.
 פיזור מיד חריף בשעה 16:30 הנו על בסיס קווים של תיכון הרטוב ובאחריותו. עליה להסעות●

 אלו מותנית במקום פנוי ובקו הקיים בלבד.
 
 
 

            כללי משמעת

  הנהלת המרכז לאמנויות שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את לימודיו של תלמיד, אשר●
 הפר את כללי המשמעת המקובלים במרכז ובשל התנהגות בלתי הולמת.

 בהסעות- על התלמיד לשבת ולחגור חגורת בטיחות בזמן הנסיעה ולהקשיב להוראות הנהג.●

 

 

 



 

 

                   אני מאשר/ת בזאת כי :

 אני מאשר בזאת כי אין כל מניעה רפואית להשתתפות בני\בתי בפעילות אליה נרשם.
 אני מאשר פרסום תמונות של בני\בתי באתר האינטרנט ובמדיה החברתית (כגון פייסבוק) של

 מרכז האמנויות יד חריף.
..SMS\WhatsApp אני מאשר קבלת עדכונים באמצעות 

 אני מאשר כי קראתי את התקנון ומקבל את תנאיו.
 התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. הפנייה היא לנשים וגברים כאחד.

 

 


