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 דף פרטים אישיים:

 
 

 ______________________ במרכז קהילתי: _____________________ :הכלי/הרכבשם 

    פרטי התלמיד/ה

 ______________________ מס' ת.ז.: _____________________ שם התלמיד/ה:

 ______________________ טלפון: _____________________ תאריך לידה:

 ______________________ שם ביה"ס/גן: _____________________ כיתה/גן:

    

    פרטי ההורים

 ______________________ מס' ת.ז.: _____________________ :האםשם 

   _____________________ טלפון נייד:

    

 ______________________ מס' ת.ז.: _____________________ :האבשם 

   _____________________ ייד:טלפון נ

    

 ____________________________________________________________ כתובת:

   _____________________ טלפון בבית:

 ____________________________________________________________ כתובת מייל:

    

 

 

 / לא לבני/בתי יש בעיות רפואיות     כן 

 נא לפרט______________________________________________________________

  בדואר  רשת המרכזים הקהילתיים בנוף הגלילהריני מאשר/לא מאשר קבלת כל דבר פרסום של

 האלקטרוני המצוין לעיל.

  רשת המרכזים הקהילתיים בנוף הגלילהריני מאשר/לא מאשר קבלת כל דבר פרסום של 

 (.whatsapp/smsהנייד )לטלפון 
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 תקציר נקודות יסוד להסכם זה:

 :תקופת הפעילות ברשת

  2022ביולי  31ותסתיים ביום  2021בספטמבר  1תחל ביום. 
  חודשי פעילות 11 מהלךב שיעורים בשנה 40הרשת מתחייבת למתן. 

 /מבחן טכני יחשב כשיעור מן המניין.קונצרט 

 
 :הרשמה 

 11:30-19:00ה' -ימי א'ל: י "גרין" בהתאם לשעות קבלת הקהתבצע במרכז קהילתהרישום י. 
 

 תשלום:

 .תלמיד/ה לא יוכלו להתחיל את הלימודים טרם הסדרת תשלום שנתי מראש 
 

 :השתתפות נוהל ביטול
  שיעורים בלבד ויש לעשות זאת בהודעה מראש  2ניתן להודיע במהלך השנה על ביטול

ובוטל השיעור ע"י התלמיד/ה בהתראה של ידה במ שעות למורה בלבד. 24עד  ובהתראה של
אין חובה על המורה להחזיר את השיעור. שיעורי החזר יהיו שיעורים פרונטליים שעות  24-פחות מ

 שיעורים שבוטלו.האישי ובכל מקרה אין החזר כספי על  בלבד עם המורה

  .יםבלימודללא הודעה בכתב ייחשב המשתתף כממשיך ביטול הלימודים ייעשה בכתב בלבד 
 .ועניין לכל דבר

  50 הלימודים הינםדמי ביטול ₪. 
 לאחר תאריך זה לא יהיו 15/3/2022תתקבלנה אך ורק עד לתאריך  הלימודיםלהפסקת  ותבקש .

 החזרי תשלום בכל מקרה.

 

 

 

 :הסכםה

 

_ ______________________ בתחוםאנו מעוניינים כי ילדנו/ילדתנו ישתתף/תשתתף בשיעור מוסיקה  .1

 תקיים בקונסרבטוריון העירוני.המ
ועד  2021ספטמבר בחודש  1ההשתתפות בשיעורי המוסיקה הינה למשך תקופת ההתקשרות, החל מיום  .2

 .2022חודש יולי ב 31יום ל
אנו מתחייבים כי תמורת השתתפות ילדנו/ילדתנו בשיעורי המוסיקה נשלם לקונסרבטוריון העירוני  .3

 (.ליתאו בחוברת הדיגיט )פירוט מחירים בנספח א'__ ₪ שנתי בסך _________________תשלום 

 בכל חודש. 10עד ליום  ₪התמורה תשולם על ידנו בתשלום חודשי בסך של ________________  .4
 התשלום החודשי ישולם על ידנו לקונסרבטוריון העירוני באמצעי התשלום שלהלן )נא לסמן(: .5

  אחד במעמד הרישום( בתשלום במלואותשלום מזומן )ישולם הסכום השנתי 
  תשלומים 11של עד צ'קים בפריסה 

 תשלומים 11בפריסה של עד  אשראי 

לא יתבצע, תהווה התחייבות זו ראיה לסכום התמורה  והתשלוםאנו מתחייבים כי במידה ותיפול טעות  .6
ר שהסכמנו לשלם לקונסרבטוריון העירוני עבור השתתפות ילדנו/ילדתנו בשיעורים ואנו מתחייבים להסדי

ו/או כל מקום שהקונסרבטוריון יורה לנו, ולחתום על כל את התשלום במשרדי הקונסרבטוריון מיידית 
 מסמך ו/או כל הוראה לתיקון הטעות האמורה.

אנו מסכימים כי אי תשלום התמורה במלואה ו/או במועדה יהווה הפרה יסודית של כתב התחייבות זה  .7

ההליכים המשפטיים לגביית מלוא החוב ו/או יתרתו הבלתי ויאפשר לקונסרבטוריון לנקוט כנגדנו בכל 
מסולקת, ולרבות הפסקת השתתפות ילדנו/ילדתנו בשיעורי מוסיקה מיד לאחר מועד הפסקת התשלום 

 כאמור. 
 ימי עבודה בתשלום החודשי לא יהווה הפרה יסודית כאמור. 3איחור של עד  .8

 .שיעורים בשנה 40-עירוני מתחייב לאנו מצהירים בזאת כי ידוע לנו כי הקונסרבטוריון ה .9
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אנו מצהירים בזאת, כי ידוע לנו שהתמורה אותה אנו משלמים הינה גם עבור מפגשים בשיעורים אשר לא  .10

יתבצעו בפועל בשל היותם במועדים שהם חגי ישראל וימי שבתון וכי לא יינתן לנו זיכוי ו/או החזר כספי 

 .'(ב)נספח  מורבגין מועדי ההשתתפות שלא יתבצעו בפועל כא
אנו מצהירים בזאת כי ידוע לנו שנוכל לבטל את השתתפות ילדנו/ילדתנו בשיעורי המוסיקה ולהפסיק  .11

 .לקונסרבטוריוןאך ורק באמצעות פניה בכתב לשלם את החלק היחסי של יתרת התמורה השנתית 
 1-התמורה ביופסק תשלום החלק היחסי של  –בחודש  15עד ליום  לקונסרבטוריוןהודעה שתימסר 

בחודש יופסק תשלום החלק היחסי  15-לאחר היום ה לקונסרבטוריון רלחודש העוקב. הודעה שתימס

בכל מקרה לא ניתן למסור הודעת ביטול לשיעורי לחודש שלאחר החודש העוקב.  1-של התמורה ב
ב ומתן הודעת ביטול לאחר מועד זה כאמור תחיי ,2022בחודש מרץ  15-המוסיקה לאחר היום ה

 תשלום של מלוא התמורה עד לתום תקופת ההתקשרות.
 2022לחודש מרץ  15-ידוע לנו כי במקרה של ביטול ההשתתפות עד ליום האנו מצהירים בזאת כי  .12

 .₪ 50הקונסרבטוריון יגבה דמי ביטול בגובה של 

שנת  בתחילת שני השיעורים הראשוניםהובא לידיעתנו כי במידה ונבקש לבטל השתתפות ילדנו לאחר  .13
. בכל ביטול השתתפות וידרש תשלום מותאם נוכל לבצע זאת מבלי שהביטול יגרור דמי ביטול ,הפעילות

 .12-13יחולו סעיפים  השיעורים הראשונים בשנת הפעילות 2לאחר 
אנו מצהירים כי ידוע לנו שהקונסרבטוריון זכאי לבטל את שיעורי המוסיקה בכל עת ומכל סיבה שהיא,  .14

ר מועט של משתתפים, פגיעה ברכוש ו/או במשמעת בין לבדו ובין עם אחרים, סיבות לרבות בגין מספ

רם/ה נזק לרכוש המוסד במועד. במקרה ויוכח כי בני/בתי ג פדגוגיות, אי תשלום שכ"ל, כולו או מקצתו,
 דו או עם אחרים הננו מתחייבים לשלם את הסכום הסביר אשר ייקבע ע"י הנהלתיבה, לבאו הסב

המנעות מפעולה המוקנת בתוקף כתב התחייבות זה, איננה מהווה  ריון כפיצוי עבור הנזק.הקונסרבטו
זאת בכפוף רם מוסמך בהנהלת הקונסרבטוריון. אם כן ניתן ויתור בכתב ע"י גו אאל ,ויתור על זכות

פקת צ'ק החזר בהתאם חויים או הנימים מראש, ולהשבת השיקים הד 30להודעה מוקדמת שתינתן לנו 
 שנחוייב בכל עלות נוספת בגין הביטול האמור. מבלי

 אנו מצהירים בזאת כי ידוע לנו, ששיעורי מוסיקה )מכל סוג שהוא( אשר יבוטלו ע"י הקונסרבטוריון .15

, על פי מועדים שייקבעו ע"י תקשרות או בסיומהבמהלך תקופת הה ידי הקונסרבטוריוןיושלמו על 
לא יושלם  –שעות  24יע/תגיע ללא התראה מראש של א יגון. מפגש אליו ילדנו/ילדתנו להקונסרבטורי

 . הקונסרבטוריוןעל 
שיעורים בתקופת ההתקשרות במקרה של היעדרות עליה נמסור  2הקונסרבטוריון העירוני ישלים עד  .16

. במקרה של מחלת הילד/ה יושלם השיעור רק שעות מראש 24למורה האישי/למזכירות הודעה של 

שבתון לא יושלם ע"י יום . מפגש שמועדו הינו בחג/)עד פעמיים בשנה( םבהצגת אישור רפואי מתאי
 הקונסרבטוריון.

טים כיתתיים ובין אם של כלל אנו מצהירים בזאת, כי ידוע לנו שההשתתפות בקונצרטים, בין אם קונצר .17
הקונסרבטוריון במהלך שנת הלימודים הינה חובה. יחד עם זאת, במידה ובננו/ביתנו יידרשו להופיע 

 ידינו ההורים.-אישור בכתב חתום עלברק  תתאפשרמחוץ לעיר, השתתפותם  /אירועבקונצרט

כיתת הלימוד למעט במקרים  אנו מצהירים בזאת כי ידוע לנו כי לא נוכל לשהות במהלך השיעור בתוך .18
חריגים ובאישור מראש מהנהלת הקונסרבטוריון העירוני )לדוגמא במקרה של תלמיד/ה צעיר/ה 

 תתאפשר שהות בכיתת הלימוד בחודש הראשון ללימודים בלבד(.
אנו מצהירים בזאת כי ידוע לנו שישנם כללי התנהגות בסיסיים בשיעורי המוסיקה אותם עלינו ועל  .19

  :תנו לכבדילדנו/ילד

 יש להגיע בזמן לשיעורים
 לדבר בטלפון הנייד במהלך השיעוראין 

 להצטייד בחוברות התווים/הלימוד הנדרשות יש
הובא לידיעתנו כי כל עוד משבר נגיף הקורונה נמשך, רשת המרכזים הקהילתיים תמשיך לפעול עפ"י  .20

לינו חלה חובת מילוי ת כי גם עמצהירים בזאכן אנו -הנחיות משרד הבריאות ככל שהן יעודכנו. כמו

 לאלתר מהלימודים. ויורחק הםאת החוקים  ויפר /ילדתנוהוראות משרד הבריאות וידוע לנו כי אם ילדנו
הובא לידיעתנו כי במידה ועקב משבר הקורונה ועפ"י הנחיות הממשלה הקונסרבטוריון העירוני לא יוכל  .21

ועברו בדרכים חלופיות )וידאו, זום וכדומה(. במקרה כסדרם, שיעורי הנגינה ילקיים את מערך השיעורים 
 כזה תמחור החוגים ישתנה ורשת המרכזים הקהילתיים תוציא הודעה מסודרת על כך.

לכל משא  סיבהכתב התחייבות זה ממצה את כל המוסכם בין הצדדים ועם חתימתו לא תהיה עוד כל  .22

טיוטת הסכם וכיו"ב, אשר היו, אם היו בין  ומתן, הצהרה, מצג, התחייבות ו/או הסכמה, זיכרון דברים,
הצדדים, בין בכתב ובין בעל פה, בין במפורש ובין במשתמע, טרם חתימת כתב התחייבות זה. כל שינוי 



 
  

 
 

 
 

 2021-2022  בנוף הגליל "פסיפס" רשת המרכזים הקהילתיים
 בתשפ"כתב התחייבות לתלמידי הקונסרבטוריון בשנת הפעילות 

 

4 
 
 
 

ו/או תוספת לכתב התחייבות זה ייעשו במפורש ובכתב וכל עוד לא נעשו כך לא יהיה להם תוקף מחייב 

 כלפי הצדדים.

על  הקונסרבטוריוןע לנו שכל הארכת מועד ו/או הימנעות מנקיטת צעדים מצד אנו מצהירים בזאת, כי ידו .23
תשלום כלשהו, לא ייחשבו כויתור של הקונסרבטוריון על זכות מזכויותיו על פי כתב התחייבות זה ו/או 

חייה, השינוי, הביטול או התוספת נעשו בכתב ובחתימת ל דין, אלא אם הויתור, ההסכמה, הדעל פי כ
 ים.שני הצדד

ואנו מבינים את האמור בו הבנה מלאה ואם  '(ג-)א' על כל נספחיו אנו מצהירים בזאת כי קראנו הסכם זה .24

באופן  שפת האם שלנו אינה עברית הרי שהאמור בהסכם זה הוסבר לנו על ידי נציג הקונסרבטוריון
 המובן לנו.

 
 

 ולראיה באנו על החתום ביום__________________________

 
 

 
 

________________________ ________________________ 
 האב האם
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 בפ"מחירים לשנה"ל תש –נספח א' 

 

מחיר  שם הפעילות
 רגיל

מחיר 
לתושב 

 העיר

  דק' 30מסלול מקצועי 
 כולל פיתוח קול

328 ₪  262 ₪  

  דק' 45מסלול מקצועי 
 כולל פיתוח קול

490 ₪  392 ₪  

  דק' 60מסלול מקצועי 
 כולל פיתוח קול

654 ₪  523 ₪  

  ₪ 268  ₪ 335  דק' 30מסלול אוניברסלי 

  ₪ 402  ₪ 503  דק' 45מסלול אוניברסלי 

  ₪ 535  ₪ 669  דק' 60מסלול אוניברסלי 

  ₪ 195  ₪ 244  ידיים 4-נגינה ב

  ₪ 178  ₪ 223  צעירה ת ענבלמקהל

  ₪ 189  ₪ 236 בוגרת  ת ענבלמקהל

 ₪ 950 שיעור כפול
 

784 ₪ 
 

ת ענבל, מקהלהשתתפות ב
תזמורת כוכבי הגליל, אנסמבלים 

 בנוסף לכלי אישי והרכבים
 

ללא 
תוספת 

 תשלום

ללא 
תוספת 

 תשלום

 
 
 

 סבסוד עיריית נוף הגליל.ם לתושבי נוף הגליל הם בהמחירי 
 ה, ללא תשלום נוסף, הינם חלק שכר הלימוד הינו עבור השיעור היחידני בלבד. שיעורי תאורי

 השתתפותמחויב בהשתתפות בהם.  8בלתי נפרד ממערך הלימודים וכל תלמיד מגיל 
הרכבים/ליווי בפסנתר ניתנים ללא תשלום נוסף, על בסיס המלצת המורה מקהלה/תזמורת/ב

לנגינה והתאמת התלמיד הן מבחינה מקצועית והן מבחינה ארגונית. ההשתתפות בשיעורים 
 פים הינה חובה וחלק מתכנית הלימודים!הנוס

  בריטון, טרומבון, טובה, צ'לו.לפי הפירוט הבא 15%לכלים מועדפים תינתן הנחה של : 
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 מועדי חופשות –' בנספח 
 

 במועדים הבאים לא יתקיימו פעילויות ברשת המרכזים הקהילתיים בשנה"ל תשפ"ב:
 

 תאריכים חג/מועד

 06-08/09/2021 ראש השנה

 15-16/09/21 כיפור יום

 20-27/09/21 סוכות

 , במהלך חוה"מ סוכות תתקיים ייתכן והפעילות

 נא לעקוב אחר הפרסומים

 17/04-22/04/22 פסח

 19:00בשעה  הפעילות תופסק 27/04/22 ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה

 19:00בשעה  הפעילות תופסק 04/05/22 ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

 05-06/05/22 יום העצמאות

  05/06/22 שבועות

 01-31/08/22 חופשת הקיץ

 
  2022ביולי  31ותסתיים ביום  2021בספטמבר  1הפעילות ברשת תחל ביום. 
  שיעורים  36-חודשי פעילות ו 11שיעורים בשנה במקרה של  40הרשת מתחייבת למתן

 חודשי פעילות. 10בשנה במקרה של 
 המורהשיעורים במהלך חוה"מ פסח ובתיאום מראש עם  במידת הצורך יוחזרו. 
 .קונצרט/מבחן טכני יחשב כשיעור מן המניין 
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 ילדים – לשנת תשפ"ב טופס הסכמה לשימוש במדיה –נספח ג' 
 

  במהלך שנת הפעילות, רשת המרכזים הקהילתיים מצלמת ומקליטה את התלמידים
בעיתונות, רדיו, רשתות חברתיות, ערוץ  ם פרסומייםכחומרי בפעילויות השונות לשימוש

youtube  .ועוד 
  עפ"י חוק עלינו לקבל את הסכמתכם המפורשת לכלול את בנכם/בתכם בפרסומים

אשר יעלו במדיות השונות. בהתאם להוראות של משרד החינוך לא יכללו בפרסום 
תלמידים על צנעת כתובות המגורים של התלמידים, מספרי טלפון או מידע רגיש לגבי 

 אישיותם, אודות משפחתם ומצבם הכלכלי או ציונים והערכות לימודיות.
  אם תשנו את דעתם ותרצו לחזור בכם תוכלו לעשות זאת בכתב אל מזכירות

 הקונסרבטוריון ואנו נמלא את בקשתכם.
 

 הריני להצהיר בזאת:
  ו/או צילומי וידאו הנני מאשר/ת בזאת ונותנ/ת את הסכמתי לעשות כל שימוש בתמונות

שלי ו/או של ילדיי שפרטיהם מפורטים להלן, אשר צולמו במהלך פעילות רשת 
המרכזים הקהילתיים בנצרת עילית לצורכי שיווק הפעילות ופרסומו בכל צורה ו/או 
באופן שייקבעו על ידי ההנהלה, לרבות פרסום בעיתונות הכתובה או בכל מדיה או 

 אינטרנט וסלולר. פלטפורמת שידור אחרת, לרבות
 על מסמך זה, כי אין לי ו/או לילדיי, ולא תהיינה לי  יהנני מצהיר/ה, באמצעות חתימת

ו/או לילדיי, כל דרישות ו/או טענות ו/או תביעות, כספיות ו/או אחרות, לרבות ומבלי 
 לגרוע מכלליות האמור לעיל, פיצוי כספי בגין השימוש באמור, על פי כל דין.

 י חתימתי על כתב אישור זה נעשתה מרצוני החופשי, ולאחר שקראתי הנני מאשר/ת כ
 את תוכנו וקיבלתי הסבר מתאים מנציג הרשת.

 
 

  פרטי הילדים:

 _____________________________ שם:

 _____________________________ שם:

 _____________________________ שם:

  

  על החתום:

 _____________________________ :ההורהשם 

 _____________________________ :ההורהת.ז. 

 _________________________ :ההורהחתימת 

 
 
חתימה רק בקבלת מסמך מבית המשפט המעיד על מינויו  –במקרה של אפוטרופוס  *

 כאפוטרופוס.


