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 הורים ותלמידים יקרים, אנו שמחים על הצטרפותכם
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 ג ם תשפ"לשנת הלימודינגינה  ודיללימלאמנויות הבמה תקנון מרכז קלור 
 

 הרשמה .1
 ר קלו מרכזטרנט ינהאהרשמה מקוונת באתר  

 לרשימת הממתינים. . מי שיירשם מעבר למועד זה מקומו אינו מובטח, והוא עשוי להיכנס2022באוגוסט  15 -רישום התלמידים יסתיים ב -
 צועיים.שיקולים מק פי-קשת התלמיד ועלים, תוך התחשבות בבושיבוצם למורים השונעות לקבוע את שיבוץ התלמידים במערכת השמרכז קלור שומר לעצמו את הזכות  -

 . אין שיעור ניסיון.חודשיים  -תקופת ניסיון מינימאלית  -
 תו.עות חלה על התלמיד ומשפחת השעות וההסות לגבי מערכההתעדכנ  ובת. חבלבד  דואר אלקטרוניובאמצעות  נטאתר האינטר עדכונים, אירועים וכד' יימסרו באמצעות  הודעות מרכז קלור על מערכות השיעורים, שינויים, -
 רכז קלור מופיע באתר האינטרנט ועל הנרשמים לוודא, כי הבינו מהות הפעילות אליה נרשמו.עילות מתיאור פ -

     

 . שכר לימוד2
     של שעה מלאה.   ₪ לחודש לשיעור 750 קות.ד ₪45 לחודש לשיעור של  575הינו:   גתשפ"שכר הלימוד לשיעורים פרטניים לשנת הלימודים  -

 דק' בשבוע בתיאום מראש. 30דקות. שכר הלימוד לתלמידי רסיטל לבגרות כולל ליווי של  ₪45 לחודש לשיעור של  650ו:ם לתלמידי רסיטל לבגרות הינורים פרטניישכר הלימוד לשיע -
 שיקולי ההנהלה. יים ועפ"יקהרק מתוך המצאי  - כלי נגינה לתלמידיםברות לימוד. השאלת וחו תתפות בהסעות, מחברות, אביזרי נגינהדמי הש :אינו כוללשכ"ל  -
 במקרה של פרישה מלימודי נגינה תפקע זכאות התלמיד למלגה.  -
 הסעות וביעד הנסיעה. תלות במספר ה ₪ לחודש, ללא 125דמי השתתפות בהסעות  -
 הורים. ל הימה עליו מהווים התחייבות כספית שחתוהטופס הרישום  -

 

 שלום . נוהלי הת3
 )למעט תלמידים המחויבים דרך הקיבוץ(. ום ההרשמהיבשכר הלימוד הוא שנתי ויש לשלמו  -
 . ביום ההרשמהדמי השתתפות בהסעות ייגבו  -
 תשלומים שווים )ספטמבר עד יוני(.  10 -ב  בלבד באמצעות כרטיס אשראי או המחאות דחויות המראש לשנתשלום שכר הלימוד יבוצע  -
 חופשת הפסח ייגבה שכר לימוד מלא עד סוף שנת הלימודים. לאחרוטף. במקרה של פרישה החודש הש לשודים יחויב בתשלום יו במהלך שנת הלימד המפסיק את לימודמיתל -
 וי כספי.לא יינתן זיכריך זה תא לאחר 31.3.23ון להודעת פרישה הוא חרא ת מרכז קלור. מועדדיע בכתב בציון התאריך למזכירועל פרישה מלימודי נגינה יש להו -
 לימודים עקב פיגור בתשלום שכר הלימוד. על הפסקת תוהנהלת מרכז קלור רשאית להור -

 

 . לימודים וחופשות4
 .2023ביוני  30 -ומסתיימת ב 2022ספטמבר ב 1 -שנת הלימודים מתחילה ב -
 שות(.חופתקיימים לימודים בבתי הספר )למעט מ הםשיעור יינתן פעם בשבוע בימים ב -
 קלור. זכלק מתכנית הלימודים במרשי נגינה הם חקונצרטים ומפג -

 תקיימים כסדרם. בבתי הספר לא מתקיימים לימודים סדירים מסיבות אחרות )אירועים מיוחדים בבי"ס, שביתה(. הלימודים במרכז קלור מ שרכא -
 ש(.תיאום מראבו לגבי פיזורים בלבד  סייע במידת האפשרחבות מצידו, ישתדל לכל באחריות התלמיד. )מרכז קלור ללא  – נוההסעות בימים אלה למרכז קלור וממ

 באחריות התלמיד. -ההסעות למרכז קלור וממנו  -במקרה של שיעור החזר בימי חופשה  -
 כר לימוד מלא.ש בהים. עבור החופשות נגת החופשות בבתי הספר הממלכתיהחופשות במרכז קלור תואמות א -
 

 ווי ותורת המוסיקה לי . הרכבים, שיעורי5
 ההשתתפות בהרכבי הנוער ובתזמורות היא ללא תשלום נוסף.עפ"י מדיניות הנהלת מרכז קלור ועפ"י החלטותיה.  ים, יתבצעיושיבוץ תלמידים להרכבים, תזמורות וליו -
 דק' בשבוע. 30לא יעלה על סנתר ליווי בפ -
 וסף.המוסיקה ללא תשלום נרת משנה שנייה ומעלה חייב בלימודי תור לוכל תלמיד במרכז ק -

 

 . רסיטל לבגרות6
 מות מדי שנה ואשר עברו את אישור הנהלת מרכז קלור יוכלו להציע מועמדותם לרסיטל לבגרות.רישות משרד החינוך המפורסדים בכל דמורק תלמידים הע -
 יטל.סרים את דרישות הגשת המיד ומשפחתו מביניד, ובחתימה, כי התלתלמהנהלת מרכז קלור, משפחת התלמיד והן ביהגשת מועמדות לרסיטל לבגרות מותנית בקיום שיחה  -

 הניגשים לרסיטל לבגרות מומלץ שיעור של שעה בשבוע. ידיםלתלמ -

 חתו.ריות התלמיד ומשפבאח –הבחינה וחזרה  קוםאינו כלול בשכ"ל. הסעת המלווה למ וייו₪  והוא ייגבה ע"י מרכז קלור. התשלום עבור ל 1,000התשלום של התלמיד עבור ליווי ברסיטל ביום הבחינה הוא  -

 

 משמעת דים וכלליימ. היעדרות תל7
 הוא יחויב בתשלום גם אם הודיע על כך מראש. -מכל סיבה שהיא  -בהיעדרות של התלמיד  -
 יחויב בעלות הליווי. אשמרשעות  24ודיע על כך לפחות ליווי שנקבע לו ולא ה תלמיד שלא מגיע לשיעור -
 מספיקה. כז קלור. הודעה למורה בלבד הכרחית, אך אינהזכירות מרמלל התלמיד ומשפחתו להודיע על כך ובה עחלה חהגעה לשיעור,  אי בכל מקרה של -

 כל שינוי במערכת השעות חייב אישור של הנהלת מרכז קלור. -

 ת.תנהגות בלתי הולמובלים במרכז, ובשל ההמקל תלמיד, אשר הפר את כללי המשמעת ש יומרכז קלור שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לימודלת הנה -
 

 ם. היעדרות מורי8
 ובת תשלום בגין היעדרות מורה מכל סיבה שהיא.התלמיד ח לא חלה על -
 התאמה וכו'.-כמו חיסורים רבים ו/או תכופים, אימרכז קלור שומר לעצמו את הזכות למנות מורה מחליף במקרים  -
 מועד לתלמידים. לות בהודעה מבעודיף את יום ושעת הפעיהחלקלור שומר לעצמו את הזכות לשנות/לז רכמ -

 

 עותתחבורה והס . 9
ים  סענו 3-מבלבד קבוצתיות הן למרכז קלור וממנו. ההסעות מרכז קלור קובע את סידורי התחבורה. ההסעות לתלמידים מכתה ג' עד י"ב בלבד, מטעמי בטיחות. ההסעות הן אך ורק  -

 ומעלה.
 ה.ע"י ההנהל ם, ועפ"י מסלולי ההסעות המאושרין בלבדה האזורית גליל עליוועצההסעות בתחום יישובי המ -
ר תלמידים שאינם תושבי המועצה האזורית ג"ע לא תסודההסעות במימון מועצה אזורית גליל עליון ודמי ההשתתפות בהן אינם מכסים את מלוא העלות ואינם כלולים בשכה"ל. ל -

 ם הנקוב למעלה.עפ"י הסדר התשלו ות קיימות מבתי הספרהסעעה מיוחדת, אך הם יכולים להצטרף להס
 "י הוריו בלבד, למזכירות מרכז קלור.יחויב בעלות המלאה של הנסיעה. הודעה על ביטול ההסעה תימסר ע"י התלמיד או ע -על כך מבעוד מועד  להסעה ולא הודיעא הגיע של דתלמי -
וניתן  הסעה מסודרת ומאושרת קרובה אין תחנת םה, אלא במקרים שבדסוף סמוך לבית התלמימסודרת. לא ייעשה אית ות התלמידים ייעשו רק מתחנת הסעה מאושראיסוף והורד -

דתו ממנה. ההסעה לא תמתין לנוכחות  תהיה על הבאת התלמיד עד עלייתו להסעה ומרגע ירי אישור של מרכז קלור לנקודת איסוף בטיחותית חלופית. במקרה כזה, אחריות ההורים
 .ריםההו

. הפיזורים בהסעות קבוצתיות בלבד בהתאם ללוח ההסעות 13:45השעה  עות מהישובים(. אין הסעות לפני ה )אין הסעביא, לב העמק, עלי גהספר בלבד: הר וג ההסעות תצאנה מבתי -
 קלור בלבד. מיוחד של הנהלת מרכזור ורדה בר"פ/כ. הנשיא./עמיעד/קדרים באישנת הורדה אחרונה במסלול דרום היא צומת מחניים. השל מרכז קלור. תח

היא באחריות ההגעה למרכז קלור  -ספר התיכוניים ובחטיבות הביניים מסתיימים והתלמידים יוצאים לחופשה  , כאשר הלימודים בבתי הביוני 30 -לביוני  20 -בימים שבין ה -
 .וחזרה םיבת תלמידים מהישווכוחות עצמם. אין הסעיעורים במרכז קלור בלש  דיהם מסתיימים לפני תאריכים אלו יגיעו. גם תלמידים שלימוהתלמידים/המשפחות

 .אין באמור לעיל כדי ליצור חבות הסעה מצד מרכז קלור / מועצה -
 

 . שימוש בתצלומים:  10
מידים, אשר צולמו התלמי עשות שימוש בתצלו, לי, אך לא חייבא, כי מרכז קלור יהיה רשתם הבלתי מסוייגת לכךנים ההורים והתלמיד את הסכמבהרשמת התלמיד ללימודים נות -

 פייסבוק(.י פרסום לרבות באמצעות המדיה החברתית )כגון הוזאת לצרכ ,במסגרת הלימודים

-  
 בלבד. ה /יות היא של התלמיד* הנהלת מרכז קלור אינה אחראית על אובדן חפצי ערך. האחר

  מן הכלל. ו ללא יוצא ה לתנאי/סכיםואני מ  בעיון גתשפ"ימודי נגינה לשנת * קראתי את התקנון לל
 

    _________________ הורים: חתימת
 



 

      

 פס הרשמה ללימודי נגינה במרכז קלור לאמנויות הבמה וט

 גהרשמה לשנת הלימודים תשפ"

 ש להקיף בעיגול(ז / נ  )י  __   ם משפחה  ______________________ש שם פרטי __________________   
  
 _____________________________ תלמיד מספר ת"ז ________  ____תאריך לידה ____ 
     
 _____________________________ שם ביה"ס וכתובתו בתש"פ _______________יתה כ   

 
 _____________________________________ כתובת למשלוח דואר+מיקוד __________________________ כתובת מגורים 
     
 חובה למלא!___________________________ ___________לת הודעות ממרכז קלור    _________קבל הוריםני אר אלקטרות דוכתוב 

   
 חובה למלא!____________________________________ לקבלת הודעות ממרכז קלור  ____________ תלמידכתובת דואר אלקטרוני  

   
 יף בעיגול(להק חבר  / תושב   )יש תושבי קיבוץ 
 

  _____________________אב  אם ____________________   הוריםשמות ה 

 אב _____________________ אם ____________________  מס' תעודת זהות   

 ___________   אב __________ _________   אם ___________  טל' בבית  

 _______אב ______________ _____אם _______________ בעבודה )הורים( טל'   

  אב _____________________ ____________________אם   טל'  נייד )הורים( 

 SMSון נייד לקבלת הודעות * נא לסמן בכוכבית מס' טלפ  טל' נייד של התלמיד  _______________________    

  
ה הנוכחי/המועדף  המור _____________ בכלימס' שנות הנגינה  _________________הנגינה _____-כלי    
________________ 
 קלור   התלמיד במרכזליו נרשם אש 
    

כחי/ המועדף  המורה הנו מס' שנות הנגינה בכלי _____________ כלי נגינה נוסף _____________________   
________________ 

 בלבד  במרכז קלור 
     
 )הקף בעיגול( חולמוסיקה  /  מ _. _________________1  :אח / אחים הלומדים במרכז קלור 
 )הקף בעיגול( מוסיקה  /  מחול ____________. ______2      
 )הקף בעיגול( מוסיקה  /  מחול . __________________3      
 

 רעם, סאסא קיבוצים: יראון, ב ל          חיוב דרך הקיבוץ   בעת ההרשמה() המחאות   כרטיס אשראי  נא לחייב אותי באמצעות:    

   ___ ___ __________________ _____________ סוג כרטיס _____________ מס' כרטיס _______ __ _ ת"ז של בעל הכרטיס: ______________: בעל הכרטיס  פרטי אשראי* 

 ספרות אחרונות בגב הכרטיסcvv   ____________  (3 ) _______תוקף _____   

   לא        כן          יגול(    ע)להקיף ב שש"ח לחוד 150בתשלום של  לבי"ס הוחזר מבי"סר ות למרכז קלובהסעמעוניין 

          הר וגיא, לב העמק, עלי גבעה. ההסעות למרכז קלור רק מבתי הספר:  -

 ת מהישובים לשלוחה בסאסא וממנה. הסעואין  -

 מרכז קלוררתית ובאישור הנהלת תזמולוחה בראש פינה וממנה למעט לפעילות שלאין הסעות  -

 __________________________________________________הערות___________________ 

 נאיו ללא יוצא מן הכלל. בעיון, ואני מסכים/ה לת גתשפ"* קראתי את התקנון ללימודי נגינה לשנת  

 הצדדים בתנאים שנקבעו בתקנוןהחתימה מחייבת את שני *  
   

 
_________________      ____________________  _____________________ 

 הנהלת מרכז קלור                          חתימת ההורים                 תאריך             

 

 
 



 

      

 
 גתשפ" –ל" תקנון מקהלת "צלי

 
 הרשמה

 ריך זה. ה עד לתא . יש להסדיר את ההרשמ2022באוגוסט    15  -רישום התלמידים יסתיים ב -
 עבור שנת הלימודים לא יוכל להשתתף בפעילות המקהלה.  שהתשלום מראאת ההרשמה ו תאתלמיד אשר לא יסדיר   -
 ה. מנצחת המקהל  מעיין ברעםיהיה בתאום עם  -צעירה או בוגרת  -השיבוץ למקהלה  -

 יד ומשפחתו. ת חלה על התלמתעדכנוהה תב .  חובלבד דואר אלקטרוניעות  ובאמצ  נטאתר האינטר מסרו באמצעות הודעות מרכז קלור לתלמידים, שינויים, אירועים וכד' יי -
 תיאור פעילות המקהלה מופיע באתר האינטרנט ועל הנרשמים לוודא, כי הבינו מהות הפעילות אליה נרשמו. 

 
 לי תשלוםשכר לימוד ונוה

 סעות(.  ל הא כול ₪ )ל 1500   -שנת פעילות עלות למשתתף/ת עבור   -בשבוע   פעם  :ת "צליל"מקהל  -

 )למעט תלמידים המחויבים דרך הקיבוץ(.  ה ביום ההרשמויש לשלמו  שכר הלימוד הוא שנתי -
 שווים )ספטמבר עד יוני(.  מים שלות  10 -לשנה באמצעות כרטיס אשראי או המחאות דחויות בלבד במראש  תשלום שכר הלימוד יבוצע   -

 . שמהההר  ביוםתשלומים שווים  10  -דמי השתתפות בהסעות ייגבו ב -

 ועוד. וי בפסנתר קול, ליו  חושכר הלימוד כולל הדרכה בפית -

 כולל דמי השתתפות בהסעות, סדנאות ופרויקטים ייחודיים. עבור פעילויות אלו ייגבה תשלום נוסף.  אינושכר הלימוד  -
 ופיזורים.  ₪  לחודש. עבור אסופים  150 הסעות: דמי השתתפות ב -

 
 י משמעתמידים וכללהיעדרות תל

 .     מזכירות מוסיקה מרכז קלורול  מקהלהמנצחת ה  הרד אלכסנלהודיע ל חובה -מחזרה   רותהיעד על כל  -
 שנת הלימודים. חופשת הפסח ייגבה שכר לימוד מלא עד סוף   לאחרישה תלמיד המפסיק את לימודיו במהלך שנת הלימודים יחויב בתשלום של החודש השוטף. במקרה של פר -
 . 24.03.23 -המ לא יאוחר   ירות מרכז קלור בציון התאריךכתב למזכהמקהלה יש להודיע ב ישה מעל פר -
 נהגות בלתי הולמת. הפסיק לימודיו של תלמיד, אשר הפר את כללי המשמעת המקובלים במרכז, ובשל התרת לעצמה את הזכות להנהלת מרכז קלור שומ -
 ש. מרא  ם גם אם הודיע על כךהיא הוא יחויב בתשלו בהיעדרות של התלמיד מכל סיבה ש -

 פית של ההורים. חייבות כסת הם והחתימה עליו מהווים הרישוטופס   -

 
 לימודים וחופשות

 . 2023ביוני   30  -מסתיימת בו 2022בספטמבר   1  שנת הלימודים מתחילה ב -
 גבה שכר לימוד מלא. לכתיים. עבור החופשות נאת החופשות בבתי הספר הממ  החופשות במרכז קלור תואמות  -
   18:00 -16:00 ' בשעות ה יום  ימי פעילות המקהלה: -

      

 התחבור
  5 -מ   –בלבד   בוצתיותות הן ק י"ב בלבד, מטעמי בטיחות. ההסעות הן אך ורק למרכז קלור וממנו. ההסע -סידורי התחבורה. ההסעות לתלמידים מכתה ג' קובע את   מרכז קלור -

 נוסעים ומעלה. 
 . ה ם ע"י ההנהלי ההסעות המאושרי"י מסלולית גליל עליון בלבד, ועפההסעות בתחום יישובי המועצה האזור -

  י מועצהם שאינם תושב"ל. לתלמידיאת מלוא העלות ואינם כלולים בשכ ועצה האזורית גליל עליון ודמי ההשתתפות בהן אינם מכסים מימון המההסעות ב -
 לה. התשלום הנקוב למע "י הסדר עות קיימות מבתי הספר עפ דר הסעה מיוחדת, אך הם יכולים להצטרף להסהגליל העליון לא תוס  אזורית

 של הנסיעה.  בעלות המלאה יחויב  –מבעוד מועד    עה ולא הודיע על כך להס   הגיע אל תלמיד ש -

 (.  11.00כז קלור. )הודעות תתקבלנה עד השעה ירות מרבד למזכהודעה על ביטול ההסעה תימסר ע"י התלמיד או ע"י הוריו בל  -
ין תחנת הסעה מסודרת  מיד, אלא במקרים שבהם אלבית התל ךו שה איסוף סמומסודרת. לא ייע ה מאושרת נת הסעידים ייעשו רק מתחאיסוף והורדת התלמ -

ההורים תהיה על הבאת התלמיד עד עלייתו להסעה    אחריות  רה כזה,ומאושרת קרובה וניתן אישור של מרכז קלור לנקודת איסוף בטיחותית חלופית. במק 
 ים. חות ההורנה. ההסעה לא תמתין לנוכומרגע ירידתו ממ

סופים והפיזורים  הא. 13:45. אין הסעות לפני השעה  אין הסעות מהישובים.  ב העמק, עלי גבעה ומבוא גליליא, ל הר וג לבד: ב מבתי הספר  ההסעות תצאנה -
  / כ. הנשיא / ינהפה בראש א צומת מחניים. הורדם הידרו  התאם ללוח ההסעות של מרכז קלור. תחנת הורדה אחרונה במסלולבלבד ב בוצתיותיבוצעו בהסעות ק 

 ל הנהלת מרכז קלור בלבד. ר מיוחד שבאישו –ם  ירעמיעד / קד 

 אין באמור לעיל כדי ליצור חבות הסעה מצד מרכז קלור / מועצה.  -
 

 
 שימוש בתצלומים 

ומי  ללעשות שימוש בתצ א חייב, י, אך לה רשאכז קלור יהילכך, כי מר  גתידים נותנים ההורים והתלמיד את הסכמתם הבלתי מסוד ללימו ת התלמיבהרשמ -
 הלימודים, וזאת לצרכי פרסום לרבות באמצעות המדיה החברתית )כגון הפייסבוק(. ו במסגרת אשר צולמ  ,םהתלמידי 

 
 

 רך. האחריות היא של התלמיד בלבד.חפצי ע ל אובדן* הנהלת מרכז קלור אינה אחראית ע
 א מן הכלל.יוצ ה לתנאיו ללאכים/י מסואנ גתשפ" ת "צליל" לשנתאת תקנון מקהל* קראתי בעיון 

 

 
 ______________________ ההורים:מת חתי       

 
 
 
 



 

      

 
 

 'י –' גכיתות  - ג"פתש –ובוגר  הרכב שירה צעיר תקנון
 

 הרשמה
 . יש להסדיר את ההרשמה עד לתאריך זה. 2022אוגוסט  ב  15  -תיים ברישום התלמידים יס -
 ההרכב. לות בפעישתתף  ה לם לא יוכל עבור שנת הלימודי מראש לוםהתשמה ואת יסדיר את ההרש תלמיד אשר לא  -
 . בלבד דואר אלקטרוניובאמצעות   אתר האינטרנטהודעות מרכז קלור לתלמידים, שינויים, אירועים וכד' יימסרו באמצעות  -

 דכנות חלה על התלמיד ומשפחתו.ת ההתע חוב -
 . ואליה נרשמ  בינו מהות הפעילותדא, כי הינטרנט ועל הנרשמים לוותיאור פעילות ההרכב מופיע באתר הא

 

 לי תשלוםוד ונוהשכר לימ
 ₪ בחודש(.  275לשנת לימודים מלאה. )  2750התשלום בסך   –ו'(  -ה'-ד'-)כיתות ג'צעיר   הרכב שירה -

 . ₪ בחודש(  275לשנת לימודים מלאה. )  2750התשלום בסך   –י'(  -ט'-ח'-תות ז'גר )כיהרכב שירה בו -

 כים שיתחילו בלימודיהם אחרי החגים )למעט מצטרפים חדשים(. גם לתלמידים ממשי מלואוב  םל ושימוד יר הל. שכ ביום ההרשמה ו ויש לשלמשכר הלימוד הוא שנתי  -
 המחאות בלבד. ניתן לפרוש את שכר הלימוד לתשלומים שווים. ראי אוטיס אש לשנה באמצעות כר מראש  תשלום שכר הלימוד יבוצע   -

 עוד. רות עם פלייבקים וקול, חז  ולל הדרכה בפיתוחימוד כשכר הל -

 כולל סדנאות ופרויקטים ייחודיים. עבור פעילויות אלו ייגבה תשלום נוסף.  אינו דומילשכר ה  -
 משכר הלימוד של ההרכב.  10%ר בשיעו יזכה להנחה הלומד נגינה או פיתוח קול תלמיד ההרכב -

 

 היעדרות תלמידים וכללי משמעת
 . רו ה במרכז קלולמזכירות המוסיק יע לסיוןחובה להוד -רות מחזרה על כל היעד -

 הלימודים. ף שנת עד סו  חופשת הפסח ייגבה שכר לימוד מלא לאחרת לימודיו במהלך שנת הלימודים יחויב בתשלום של החודש השוטף. במקרה של פרישה מפסיק אתלמיד ה -
 . 24.3.23 -היון התאריך לא יאוחר מ על פרישה מההרכב יש להודיע בכתב למזכירות מרכז קלור בצ -
 ק לימודיו של תלמיד, אשר הפר את כללי המשמעת המקובלים במרכז, ובשל התנהגות בלתי הולמת. ות להפסיאת הזכ  המצעור שומרת ל הנהלת מרכז קל -
 א יחויב בתשלום גם אם הודיע על כך מראש. הו ,היא סיבה שבהיעדרות של התלמיד מכל  -

 ורים. ית של ההיו מהווים התחייבות כספטופס הרישום והחתימה על -

 

 ופשותלימודים וח
 . 2023ביוני   30 -ומסתיימת ב 2022בר  בספטמ 1 -חילה בודים מת מילהשנת  -
 כר לימוד מלא. נגבה שופשות החופשות במרכז קלור תואמות את החופשות בבתי הספר הממלכתיים. עבור הח -
 18:30-17:00יעבוד בימי רביעי בין השעות  הצעיר  הרכבה -

 19:30-18:30עי בין השעות בימי רביההרכב הבוגר יעבוד   -

 
 רהבוחת
  5 -מ   –צתיות בלבד הן קבוהסעות י"ב בלבד, מטעמי בטיחות. ההסעות הן אך ורק למרכז קלור וממנו. ה -קובע את סידורי התחבורה. ההסעות לתלמידים מכתה ג' קלור מרכז  -

 נוסעים ומעלה. 
 ה. להנהשרים ע"י ה סלולי ההסעות המאוועפ"י מ  עליון בלבד,הגליל ה ריתאזוההסעות בתחום יישובי מועצה   -

ושבי  אינם ת. לתלמידים שעליון ודמי ההשתתפות בהן אינם מכסים את מלוא העלות ואינם כלולים בשכר הלימודה גליל האזורית מימון מועצה  ות בההסע -
 . ה הנקוב למעלעפ"י הסדר התשלום תי הספר  הצטרף להסעות קיימות מב דר הסעה מיוחדת, אך הם יכולים לועצה אזורית הגליל העליון לא תוס מ

 של הנסיעה.  בעלות המלאה יחויב  –הסעה ולא הודיע על כך מבעוד מועד  א הגיע לתלמיד של  -

 (. 11.00למזכירות מרכז קלור. )הודעות תתקבלנה עד השעה בלבד   הוריו הודעה על ביטול ההסעה תימסר ע"י התלמיד או ע"י -
תחנת הסעה מסודרת   קרים שבהם איןך לבית התלמיד, אלא במו ף סמסואי  הת. לא ייעשסעה מאושרת ומסודרמתחנת ה דים ייעשו רק רדת התלמי איסוף והו -

כזה, אחריות ההורים תהיה על הבאת התלמיד עד עלייתו להסעה  במקרה  ופית.  ומאושרת קרובה וניתן אישור של מרכז קלור לנקודת איסוף בטיחותית חל
 וכחות ההורים. תמתין לנרידתו ממנה. ההסעה לא ומרגע י 

סופים והפיזורים  הא. 13:45. אין הסעות לפני השעה  אין הסעות מהישובים.  הר וגיא, לב העמק, עלי גבעה ומבוא גליל לבד: פר ב סה  תיבמ תצאנה  עות ההס  -
שיא /  . הנ/ כ ינהפרדה בראש ניים. הויא צומת מחתיות בלבד בהתאם ללוח ההסעות של מרכז קלור. תחנת הורדה אחרונה במסלול דרום הת קבוצבהסעו יבוצעו
 של הנהלת מרכז קלור בלבד.   באישור מיוחד –קדרים   /עמיעד 

 אין באמור לעיל כדי ליצור חבות הסעה מצד מרכז קלור / מועצה.  -
 

 
 יםשימוש בתצלומ

 
בתצלומי   ימוש לא חייב, לעשות ש ראשי, אך למיד ללימודים נותנים ההורים והתלמיד את הסכמתם הבלתי מסויגת לכך, כי מרכז קלור יהיה תמת הרשבה -

 התלמידים, אשר צולמו במסגרת הלימודים, וזאת לצרכי פרסום לרבות באמצעות המדיה החברתית )כגון הפייסבוק(. 

 
 דן חפצי ערך. האחריות היא של התלמיד בלבד. בו ת על אאחראי * הנהלת מרכז קלור אינה

 . ללן הכא מלתנאיו ללא יוצה מסכים/ואני  בתקנון לשנת תשפ"* קראתי בעיון את ה

 
 ______________________ חתימת ההורים:



 

      

 גתשפ" -"תיאטרונס"  -תיאטרון תקנון מרכז קלור ללימודים בבית הספר ל   

 הרשמה: 
 ם בוגרים. ישנה קדימות לתלמידימספר המשתתפים בכל קבוצה הינו מוגבל. 

 ד.בבל פנוי מקום  על בסיס   יהיההרישום מכן לאחר ו/או כאשר תתמלא הקבוצה )המוקדם מבניהם(.  2022באוגוסט   20יהיה עד רישום התלמידים 
   ספת.לור ישקול לפתוח קבוצה נובמידה ויירשמו תלמידים נוספים מעבר למספר המשתתפים שנקבע, מרכז ק

 .  SMSאמצעות בו/או  י לקטרונבאמצעות דואר אאו /שינויים, עדכונים, אירועים וכד' יימסרו באמצעות אתר האינטרנט ו  מרכז קלור עלהודעות 
 ד/ה ומשפחתו.ת ההתעדכנות חלה על התלמיחוב

 .הרשמהטופס הבהתאם למפורט בתכנית הלימודים שצורפה ל כי הבינו את מהות הפעילות אליה נרשמו ,על הנרשמים לוודא

 
 

 ת: לימודים וחופשו 
 .2023ביוני  30 -בלכל המאוחר ותסתיים  2022בספטמבר  1-שנת הלימודים תחל ב

ו,  ם אל. סמוך למועדייתכנו חזרות בסופי השבוע חלק מתכנית הלימודים ובנוסף לשיעורים הרגילים. לקראת מופע סוף השנה, ןפעים הת והמוהחזרו
 רו הודעות בהתאם. בימים אלו, ההגעה תהיה עצמאית ולא יועמדו לרשות התלמידים הסעות מאורגנות. מסי

 במרכז קלור תואמות את החופשות של משרד החינוך. תהחופשו
 .18:00 ל ובערב יום השואה, יסתיימו השיעורים בשעהי צה"ללן לחיכרוביום הז 

 הלימודים. תכם במערשינויי למרכז קלור שמורה הזכות לבצע 

 
 

 ר לימוד ונוהלי תשלום: שכ
 חודשי לימוד(.  ₪10 לכל השנה ) 2100הינו ( 'ד,ג','ב)כיתות  חשמל""וצת ר קבעבו כר הלימודש

 י לימוד(. ודשח 10ה )נהש לכל ₪ 3000הינו  (' יב – ד') מים ואדמהטרון התיאשכר הלימוד עבור קבוצות 
 (. חודשי לימוד ₪10 לכל השנה ) 3000הינו  יב'(,יא', 'יתות ית אוויר")כשכר הלימוד עבור "קבוצ

 חודשי לימוד(  10) ₪ 2500 הינו"אש"  שכר הלימוד לאנסמבל
 )בהוראת קבע( לחודש ₪ 300 הינו "("משחק וכתיבהשכר הלימוד לקבוצת התיאטרון למבוגרים )

 .)בהוראת קבע( בחודש₪  100ך סבהסעות תפות בדמי השת
 וים.  שומים תשלו 10 -התשלום לעת ההרשמה. ניתן לחלק את התשלום עבור שכר הלימוד ודמי השתתפות בהסעות יתבצע ב

 לא יורשה להשתתף.תלמיד אשר לא הוסדר עבורו תשלום לשנת הלימודים 
 . עליוןכז לתרבות וקהילה בגליל ההמרניתן לשלם בכרטיס אשראי או בהמחאות לפקודת 

 ג. במקרה של פרישה מהחוג, יש להודיע על כך בכתב עם חתימת ההורים עם ציון התאריך בו התלמיד/ה פורש/ת מהחו
 נמסרה ההודעה.  ו דש בהחו כום הכולל ללאהחזר כספי יחסי מיתרת הס - לפורשים עד סוף חודש דצמבר

 מיתרת הסכום הכולל היחסי שנותר לתשלום ללא החודש בו נמסרה ההודעה. 50%החזר כספי של  - לפורשים עד חופשת הפסח
 אין החזר כספי כלל.- חסהפ פשתחואחר לפורשים ל

 
 . נוסףלום  ות(, ייגבה תשנתית, סדנאות וצפייה בהצגעבור פעילויות חריגות )מפגשים מחוץ לתכנית הש

 הצפייה במופע הסיום של "תיאטרונס", כרוכה בקניית כרטיס.  
 

 
 ם: מוריהיעדרויות של תלמידים או 

 כך מראש. החזר כספי גם אם הודיע עלבהיעדרות של תלמיד, אין 
 מרכז קלור שומר לעצמו את הזכות למנות מורה מחליף במקרים כמו חיסורים או אי התאמה וכדומה. 

 דים.את הזכות לשנות/להחליף את יום ושעת הפעילות בהודעה מבעוד מועד לתלמי ועצמר לומור שמרכז קל

 
 נוהלי התנהגות: 

 ר.יעובשתתף חלה חובה על התלמיד/ה והורים להודיע על מחלה/ אי כשירות להש
 הוראות המורים וההנהלה.על התלמיד להישמע ל

 אין לעזוב את שטח מרכז קלור לפני תום הלימודים ללא אישור מנהל או איש צוות.
תי הולמת או אי  בלגות התנההמקובלים כמו אשר הפר את כללי המשמעת  הנהלת מרכז קלור שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לימודיו של תלמיד/ה

 הגעה רצופה לשיעורים ללא הודעה מראש. החלטה תתקבל לאחר שיחה עם הורי התלמיד והתלמיד.
 שה להשתתף בשיעור/ים. תלמיד שיגיע לשיעור באיחור או בתלבושת והופעה שאינה כנדרש, לא יור

ים אבם היעוריף בשיסורים ו/או אי הגעה לשיעורים מותנים בהודעה מראש לצוות ההנהלה. תלמיד שלא ישתתף בשיעור הראשון לא יורשה להשתתח
 הנהלה.לרבות אירועים חריגים ובהודעה והסכמה מראש של צוות ה -באותו היום

 
 תחבורה:

 מנו.  ר וממרכז קלור קובע את סידורי התחבורה. ההסעות לתלמידים מכתה ג' עד י"ב בלבד, מטעמי בטיחות. ההסעות הן אך ורק למרכז קלו
 .נוסעים ומעלה  5-מההסעות קבוצתיות 

בי שם תושאינ ידיםההסעות בתחום יישובי המועצה האזורית גליל עליון בלבד ועפ"י מסלולי ההסעות והזמנים הקבועים והמאושרים ע"י ההנהלה. לתלמ
 תשלום.הסעות קיימות עפ"י הסדר ההמועצה האזורית ג"ע לא תסודר הסעה מיוחדת, אך הם יכולים להצטרף ל

 "ל.  ההסעות במימון מועצה אזורית גליל עליון ודמי ההשתתפות בהן אינם מכסים את מלוא העלות ואינם כלולים בשכ
 .  נסיעהה ה שלהמלאיחויב בעלות  -הודיע על כך מבעוד מועד תלמיד שלא הגיע להסעה ולא 

 בבוקר בלבד. 11:00עה עד השור והודעה על ביטול ההסעה תימסר ע"י התלמיד או ע"י הוריו בלבד, למזכירות מרכז קל
ת ומסודרת. לא ייעשה איסוף סמוך לבית התלמיד, אלא במקרים שבהם אין תחנת הסעה שרמאו הסעהעשו רק מתחנת איסוף והורדת התלמידים יי

ופית. במקרה כזה, אחריות ההורים תהיה על הבאת התלמיד עד  לית חטיחות וף בודת איסמסודרת ומאושרת קרובה וניתן אישור של מרכז קלור לנק 
 רים. הוות הנוכחעה לא תמתין לה ומרגע ירידתו ממנה. ההסעלייתו להסע

  .קלורמרכז של  ההסעות . הפיזורים בהסעות קבוצתיות בלבד בהתאם ללוחההסעות תצאנה מבתי הספר בלבד

 
  :שימוש בתצלומים

רשאי, אך לא חייב, לעשות שימוש בתצלומי   יהר יהקלו לכך, כי מרכז ד את הסכמתם הבלתי מסויגתבהרשמת התלמיד ללימודים נותנים ההורים והתלמי
 (. סבוקגון פיית )כהתלמידים, אשר צולמו במסגרת הלימודים, וזאת לצרכי פרסום לרבות באמצעות המדיה החברתי

 .בדמרכז קלור אינה אחראית על אובדן חפצי ערך. האחריות היא של התלמיד בל נהלתה
   ה לתנאיו ללא יוצא מן הכלל./יםמסכ ואני בתשפ"ן לשנת קראתי בעיון את התקנו

    
    
 חתימת ההורים ______________________         
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 תקנון מרכז קלור  לאמנויות הבמה- בית הספר  למחול בשנת  הלימודים  תשפ"ג 
 

 הרשמה:  .1
 ם הינו על בסיס מקום  פנוי. שוהרי שום,סיום מועד הרינרשמים בכיתה ו/או לאחר  לאחר סגירת מקסימום  25.8.22 -רישום התלמידים יסתיים ב 

 י.  נקטרואר אלת דוובאמצעוהודעות אגף המחול על מערכות השיעורים, שינויים, עדכונים, אירועים וכד' יימסרו באמצעות אתר האינטרנט   .א
 חובת ההתעדכנות חלה על התלמיד/ה ומשפחתו. 

 ו את מהות הפעילות אליה נרשמו. יני הב דא כל הנרשמים לוול מופיע באתר האינטרנט ועתיאור פעילות אגף המחו .ב 
 

 לימודים וחופשות: .2
 .2023 ביוני 20 -ותסתיים ב 2022בספטמבר   1-שנת הלימודים תחל ב

י השבוע. סמוך למועדים  . לקראת מופע סוף השנה, יתכנו חזרות בסופים ובנוסף לשיעורים הרגיליםדלימונית ה מתכ הן חלק החזרות והמופעים •
 בימים אלו, ההגעה תהיה עצמאית ולא יועמדו לרשות התלמידים הסעות מאורגנות. . התאם ות ב ו, ימסרו הודעאל

 החופשות במרכז קלור תואמות את החופשות של משרד החינוך.  •

 .18:00לי צה"ל ובערב יום השואה, יסתיימו השיעורים בשעה  ל ן לחזיכרוום הבערב י •

 דים. במערכת הלימו שמורה הזכות לבצע שינוייםלמרכז קלור  •
 
 לימוד ונוהלי תשלום: ר שכ .3

 .לא יורשה להשתתף תלמיד/ה שלא הוסדר עבורו תשלום לכל שנת הלימודים. בזמן ההרשמההסדר התשלום יתבצע  
 תשלומים שווים.   10 -וניתן לחלקם ל  שנת הלימודים לכלבעלות ההסעות )כמפורט בדף שכ"ל( הם  ת תתפוי ההש ודמ הלימוד  שכר א.  

 (.2023י ונ עד י  2022ודש ספטמבר )מח 
 .המרכז לתרבות וקהילה בגליל העליוןניתן לשלם בכרטיס אשראי או בהמחאות לפקודת:  ב. 
 . חה(קבלו הנאין כפל הנחות )מקבלי מלגות לא י ד.
 וג.ך בו התלמיד/ה פורש/ת מהח של פרישה מהחוג, יש להודיע על כך במייל עם חתימת ההורים וציון התארי מקרהב  ה. 
 החזר כספי יחסי מיתרת הסכום הכולל ללא החודש בו נמסרה ההודעה.   - ודש דצמברח סוף  ם עדלפורשי ו. 

           לתשלום ללא החודש בו נמסרה ההודעה.                                 נותרחסי של היום הכול מיתרת הסכ 50%החזר כספי של   - לפורשים עד חופשת הפסח 
 ספי כלל. כ  החזראין    - ופשת הפסחלפורשים לאחר ח

 . עבור פעילויות מחול נוספות )מפגשי מחול, סדנאות( וצפייה במופעי מחול ייגבה תשלום נוסף •

 ₪.  35 -, מחיר כל כרטיס סכרטיניית ה בקכרוכ-ולהצפייה במופע המרכזי של אגף המח •
 
 היעדרויות של תלמידים או מורים:  .4

 ש. מרא ל כך גם אם הודיע ע של תלמיד, אין החזר כספי  בהיעדרות  .א
 מרכז קלור שומר לעצמו את הזכות למנות מורה מחליף במקרים כמו חיסורים או אי התאמה וכדומה.   .ב 

 
 נוהלי התנהגות:   .5

 ל מחלה/ אי כשירות להשתתף בשיעור. עדיע  ם להוהורימיד/ה וא. חלה חובה על התל
 רים וההנהלה. ב.  על התלמיד להישמע להוראות המו

 י תום הלימודים ללא אישור מנהל או איש צוות. פנ ור ל ז קל וב את שטח מרכג.  אין לעז
התנהגות בלתי הולמת   ום כמקובלית המי המשמעד. הנהלת מרכז קלור שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לימודיו של תלמיד/ה אשר הפר את כלל

 . למידרי התלמיד והתטה תתקבל לאחר שיחה עם הואו אי הגעה רצופה לשיעורים ללא הודעה מראש. החל
 למיד שיגיע לשיעור באיחור או בתלבושת והופעה שאינה כנדרש, לא יורשה להשתתף בשיעור/ים. ת  ה.
הלה. תלמיד שלא ישתתף בשיעור הראשון לא יורשה להשתתף  נת הה לצוו מראשבהודעה יסורים ו/או אי הגעה לשיעורים מותנים חו. 

 ה מראש של צוות ההנהלה. כמ והס ודעהים חריגים ובהלרבות אירוע -באותו היום בשיעורים הבאים
 
 תחבורה:  .7

  ז למרכורק  ן אךהסעות ה מרכז קלור קובע את סידורי התחבורה. ההסעות לתלמידי המחול מכתה ג' עד י"ב בלבד, מטעמי בטיחות, ה  •
                                                                                                                          .                  נוסעים ומעלה   5-מ קלור וממנו. ההסעות קבוצתיות 

והזמנים הקבועים והמאושרים ע"י ההנהלה. לתלמידים   סעות לי הה מסלוועפ"י  ההסעות בתחום יישובי המועצה האזורית גליל עליון בלבד •
 להצטרף להסעות קיימות עפ"י הסדר התשלום.  יםיכול הם   עה מיוחדת, אךהאזורית ג"ע לא תסודר הס  שאינם תושבי המועצה

 .  בשכ"ל לים ינם כלוההסעות במימון מועצה אזורית גליל עליון ודמי ההשתתפות בהן אינם מכסים את מלוא העלות וא •

 .  של הנסיעה  יחויב בעלות המלאה -מיד שלא הגיע להסעה ולא הודיע על כך מבעוד מועד  לת •
 מיד או ע"י הוריו בלבד, למזכירות מרכז קלור ועד השעה אחת עשרה בבוקר בלבד. תל"י הסר עטול ההסעה תימהודעה על בי

סמוך לבית התלמיד, אלא במקרים שבהם אין   ףאיסויעשה לא יסודרת. איסוף והורדת התלמידים ייעשו רק מתחנת הסעה מאושרת ומ  •
ותית חלופית. במקרה כזה, אחריות ההורים  יח ף בט איסוקלור לנקודת  רובה וניתן אישור של מרכזתחנת הסעה מסודרת ומאושרת ק

 תהיה על הבאת התלמיד עד עלייתו להסעה ומרגע ירידתו ממנה. ההסעה לא תמתין לנוכחות ההורים. 

 קלור.  . הפיזורים בהסעות קבוצתיות בלבד בהתאם ללוח ההסעות של מרכז פר בלבדסתי ה נה מבתצא  ההסעות •
 

  :שימוש בתצלומים .8
נותנים ההורים והתלמיד את הסכמתם הבלתי מסויגת לכך, כי מרכז קלור יהיה רשאי, אך לא חייב, לעשות שימוש   יםימודד לל בהרשמת התלמי

 .וזאת לצרכי פרסום לרבות באמצעות המדיה החברתית  דים, הלימוגרת למו במסבתצלומי התלמידים, אשר צו
 ( א לסמן בעיגול בעת אישור התקנון )נ –ות  .       הצהרת בריא9

מצהירים כי לבני/בתי אין מגבלות רפואיות ולמיטב ידיעתי מצב בריאות הילד/ה בעת חתימת הצהרה זו תקין לחלוטין והוא/היא מסוגל/ת  ו הננ  א.
 הפעילות.  תחוםרוש ל ץ הדוד במאמלעמ 

 שתתף בפעילות עיד כי הוא/היא יכול/ה להב. לבני/בתי יש מגבלות רפואיות ואביא על כך אישור רפואי המ
  .קלור אינה אחראית על אובדן חפצי ערך. האחריות של התלמיד בלבד כזת מרהנהל



 

      

 תקנון קורס צילום 
 הרשמה

 לפי סוג הקורס. ,עשרים מפגשיםל שמונה בין בחודש אוקטובר ויכלול ויחל יםהקורס -

עבור הקורס  התשלום מראשיוסדר מראש בעת ההרשמה.  משתתף אשר לא יסדיר את ההרשמה ואת  הקורסהתשלום עבור  -

 לא יוכל להשתתף בפעילות

 הבמה תבאתר של מרכז קלור לאומנויו -ההרשמה באמצעות רישום מקוון דרך האינטרנט -
 

 שכר לימוד ונוהלי תשלום והחזר שכ"ל לימוד במקרה של פרישה

 .ורק במידה וייפתח יוסדר במלואו לפני תחילת הקורס והחיוב יתבצע לאחר תחילת הקורסים התשלום לקורס -

 .ניתן לפרוס את שכר הלימוד לשישה תשלומים בכרטיס אשראי או המחאות -

 עלויות:

 ₪ 1400  -עלות קורס מתחילים  -

 ₪  1100 –עלות קורס מתקדם  -

 ₪  2800  –עלות קורס מועדון צילום  -
 

 הנחיות ביטול הרשמה והיעדרויות: 

 elion.org.il-cloreart@galilבקשת ביטול ההרשמה תוגש בכתב בלבד למזכירות מרכז קלור או למייל המרכז  .1

 שכר הלימוד יוחזר למשתתף במלואו. -ימי עסקים לפני תחילת הקורס  10במקרה של ביטול הרשמה עד  .2

 וד יוחזרו למשתתף.משכר הלימ 50% -ימי עסקים לפני תחילת הקורס 10 -במקרה של ביטול הרשמה פחות מ .3

והחל מהמפגש   30% נתן החזר כספי ע"סיעד המפגש הרביעי )כולל( י -במקרה של ביטול הרשמה לאחר תחילת הקורס .4

 .החמישי לא יינתן החזר כספי

ידית ייום לכל הפחות, יש לפנות מ 21במקרה של הפסקת לימודים עקב "כוח עליון" אשר אינו  מאפשר לימודים תקינים במשך  .5

 .למזכירות המרכז בכתב ובצירוף מסמכים רלוונטיים

 .לא ינתן החזר כספי עבור היעדרות משיעורים אלא במקרים חריגים ובאישור חריג של הנהלת המרכז .6

סדנת מודל עירום מותנית במציאת מודל )לקורס המתקדם(. התשלום למודל אינו כלול בדמי הלימוד ויתבצע ישירות  .7

 למודל.
 

 קורס:אי פתיחת 

המרכז שומר לעצמו את הזכות שלא לפתוח קורס עקב מיעוט נרשמים או מכל סיבה אחרת. במקרה כזה יוחזר לנרשמים  .1

 מלוא שכר הלימוד ודמי ההרשמה ששולמו.

 במועדי ותכני המפגשים עלולים לחול שינויים עקב אילוצים בלתי צפויים.  .2

ש אף על פי שהייתה כוונה לקיימו. הזכות לשינויים שמורה. שינויים כמו כן עלול להיווצר מצב שבו לא יתאפשר לקיים מפג .3

 בלתי צפויים, אינם מהווים עילה להחזר כספי או לטענה כלשהי. 
 

 ביטול מפגשים

במידה ומפגש יתבטל כתוצאה ממצב מיוחד במשק/סגר או מגבלה אחרת, יתקיים מפגש חליפי או שהמפגש יועבר בצורה  -

 מקוונת.

 של ביטול מסיבה אחרת תימסר הודעה על ידי מנחה הקורס ויתואם מפגש חליפיעל כל מקרה  -
 

 משך הלימודים

 תאריך ההתחלה יימסר למשתתפים בזמן הקרוב בתיאום עם המנחה –תחילת הקורס  -

 משך כל מפגש כשלוש שעות -
 

 שימוש בתצלומים 

בהרשמתם לקורס נותנים המשתתפים  את הסכמתם הבלתי מסויגת לכך, כי מרכז קלור יהיה ראשי, אך לא חייב, לעשות שימוש 

 בתצלומי המשתתפים, אשר צולמו במסגרת הלימודים, וזאת לצרכי פרסום לרבות באמצעות המדיה החברתית )כגון הפייסבוק(.
 

 ערך. האחריות היא של התלמיד בלבד. הנהלת מרכז קלור אינה אחראית על אובדן חפצי •

 טופס הרישום והחתימה עליו מהווים התחייבות כספית של המשתתף •

 ואני מסכים/ה לתנאיו ללא יוצא מן הכלל. בקראתי בעיון את התקנון לקורס צילום לשנת תשפ" •

•  
 
 

 _________________________תאריך: : _________________________חתימת המשתתף



 

      

 
__________________ 

 
 

 בתקנון קורס אבלטון ויצירת מוסיקה במחש

 

 שמה הר

 התשלום מראשורס יוסדר מראש בעת ההרשמה. תלמיד אשר לא יסדיר את ההרשמה ואת עבור הקתשלום ה -
   לות.בפעיף כל להשתתקורס לא יועבור ה 

 טופס הרשמה או רישום מקוון דרך האינטרנט.עות ההרשמה באמצ -
 
 

 שכר לימוד ונוהלי תשלום

  .קורסילת הלקורס יוסדר במלואו לפני תח  ₪ 4500התשלום בסך  -
 בכרטיס אשראי או המחאות. תשלומים  6 -ל שכר הלימודת לפרוש אניתן  -

 .  (₪  2250)ורס "ס מחצית מעלות הקכספי עחזר נן ה )כולל( ייתבעת פרישה מהקורס עד המפגש הרביעי  -
 החל מהמפגש החמישי לא ייתנן החזר כספי לפורשים מהקורס

 

   היעדרות

 ובאישור חריג של הנהלת מרכז קלור. חריגים אלא במקרים םעורית משילא יינתן החזר כספי עבור היעדרו
 וריו/הו הד/ה אהתלמית של טופס הרישום והחתימה עליו מהווים התחייבות כספי -

 

 

 משך הלימודים 

 יחל בתיאום עם המנחה קורסה -

 מפגשים  14בקורס יתקיימו  -

 דקות( 10מפגש יימשך כשעתיים וחצי  )כולל הפסקה בת  -
 
 
 

 ים  תצלומשימוש ב
נותנים ההורים והתלמיד את הסכמתם הבלתי מסוייגת לכך, כי מרכז קלור יהיה ראשי,  ד לקורסהרשמת התלמיב -

למו במסגרת הלימודים, וזאת לצרכי פרסום לרבות ר צולומי התלמידים, אשוש בתצשימעשות לא חייב, לאך 
 באמצעות המדיה החברתית )כגון הפייסבוק(. 

 
 
 

 ך. האחריות היא של התלמיד בלבד.חפצי ערת על אובדן יאחראאינה * הנהלת מרכז קלור 
 א מן הכלל.לא יוצו ללתנאיי מסכים/ה ואנ פ"ב* קראתי בעיון את התקנון לקורס קיץ לשנת תש

 

 

 
 ________________ תלמיד/ה או ההורים: ____________________________תאריך:מת החתי

 
 
 



 

      

 
 
 
 

 

 תזמורת בוגרים קלורתקנון 

 

 הרשמה 

עבור הקורס לא יוכל  התשלום מראשמה ואת ום עבור הקורס יוסדר מראש בעת ההרשמה. תלמיד אשר לא יסדיר את ההרשלהתש -
   .ותלבפעי להשתתף

 ה או רישום מקוון דרך האינטרנט.הרשמ ההרשמה באמצעות טופס -
 
 

 תשלוםשכר לימוד ונוהלי 

 קורסיוסדר במלואו לפני תחילת ה חודשל₪  250תשלום בסך ה -

 ם יתבצע בהוראת קבע ומראש לכל שנת הלימודיםוהתשל -
 

   היעדרות

ל הנהלת ריג שמקרים חריגים ובאישור חב אאל ת(מפגשים )חזרות או הופעו זר כספי עבור היעדרות מלא יינתן הח
 מרכז קלור.

 פ/תהמשתתות כספית של התחייב טופס הרישום והחתימה עליו מהווים -

 

 

 משך הלימודים 

 ( 2022עד יוני  2021ובמבר נ) ג" ם תשפשנת הלימודי -

 תכנית הלימודים מפורטת בפרסום -
 
 
 

 בתצלומים  שימוש 
י, אך לא חייב, אקלור יהיה רש מרכז הבלתי מסוייגת לכך, כי ה/והסכמתת וא אה ןלקורס נות פ/תמשתתבהרשמת ה -

ות המדיה עבאמצרבות , אשר צולמו במסגרת הלימודים, וזאת לצרכי פרסום למשתתפיםהלעשות שימוש בתצלומי 
 החברתית )כגון הפייסבוק(. 

 
 
 

 .בלבד אית על אובדן חפצי ערך. האחריות היא של התלמיד* הנהלת מרכז קלור אינה אחר
 כלל.ס קיץ לשנת תשע"ז ואני מסכים/ה לתנאיו ללא יוצא מן הלקור קראתי בעיון את התקנון *

 

 

 
 __________ _ _____ריך:: ____________________________תאפ/תחתימת המשתת

 

 

 

 



 

      

 

 

 


