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 תקנון בית ספר מנגן - שנת הלימודים תשפ"ב
 

 :על התכנית
 

 בכלים:  בנוף ים לתלמידים בבתי הספר היסודי מיועדתהתכנית 
 .קלרינט, חצוצרה, טרומבון, סקסופון, חליל צד

  .פוף לחופשות בתי הספרכהפעילות מתקיימת בימי ה' מיד בתום הלימודים, 
 

 :כולליםו ודים מתחילים בתחילת חודש ספטמברהלימ
  חזרת תזמורת. +  שיעור נגינה

 . תזמורת בית הספר תנגן באירועים וטקסים במהלך השנה
 

 שימו לב! מספר המקומות בתכנית מוגבל. אנא הירשמו בהקדם. 
 

 :שכר לימוד
 

  חודשי לימוד. 10על בסיס חודשי לתקופה של שכ"ל  
 250 ₪ השכרת כלי נגינה. עבור לחודש  ₪ 50ש + דלחו 
  .התשלום בכרטיסי אשראי בלבד, בתשלומים חודשיים למשך כל שנת הלימודים 

  לא ניתן לשלם בהמחאות.
  ביולי כולל. 15-ה דתינתן לנרשמים ע 8%הנחה של 

 
 : הרשמה ותשלום

 

 cons.maarav@gmail.com: יש לשלוח מלאים במלואם למיילההרשמה  ליוןיגאת 
 . 09-9778800 –בטלפון  עוניינים למלא בטופס את פרטי האשראי ניתןבמידה ואינכם מ

 במייל ,בכתב למשרד הקונסרבטוריוןמתאפשרת לאחר הודעה  הפסקת לימודים
cons.maarav@gmail.com  בסוף החודשהחיוב יופסק  - בכל חודש 02עד .  

 . 20.3.20 ב"תשפמועד אחרון להודעה על הפסקת לימודים  בשנת הלימודים 
 

 :התלמיד מתחייב
 

 ולהתאמן בבית.  חזרות התזמורתלהגיע באופן סדיר לשיעורי נגינה, ל 
  צע אבדן של כלי יתבו )שלא נגרם מבלאי סביר( כל תיקוןתקינות כלי הנגינה.  לשמירה עללהיות אחראי

 . לאחר תיאום איתנו –על חשבון ההורים 
  תתבצע רכישה מרוכזת בתחילת שנה(. לרכוש חוברת לימוד( 
 
 במידה ונידרש לכך תופעל התכנית בצורה מקוונת.*
 

 .בהצלחה ותודה על שיתוף הפעולה
 

 כהן ארז  גיא טירם
 מנצח התזמורת  מנהל הקונסרבטוריון
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 בית ספר מנגן    – גיליון הרשמה
     בשנת הלימודים תשפ"

 
.                  פרטי התלמיד/ה

                   
 שם משפחה    בית ספר  

 שם פרטי    כיתה  

 כתובת    .ת.ז  

 טלפון בבית    נרשם לכלי  

 רי)תלמיד/ה(סלול    

 
 

 .                  פרטי ההורים
 

  1הורה    2הורה  

   סלולרי   ריסלול  

  מייל     מייל   

 
 

 .                  אמצעי תשלום
 
 

 חברת האשראי   
  

 מס' הכרטיס                   

 בתוקף עד    

 שם בעל/ת הכרטיס   

  ת.ז   

 
 
 

 .בפרוייקטפרסום חומר ותמונות אודות פעילות ילדי  ת/מאשר   ☐

 וכי הוא מוסכם עלי. בתשפ" 2021/2022המעודכן לשנת  הפרוייקטאני הח"מ מצהיר/ה בזאת שקראתי והבנתי את תקנון    ☐
 
 

  חתימת ההורה  תאריך

 


