
 תקנון מרכז מוזיקה מגידו

  מבוא

 

מרכז המוזיקה שואף להעניק לתלמידיו חינוך מוזיקלי איכותי ולהפוך את החוויה 

, המוזיקלית לחלק מחייהם של התלמידים באמצעות לימוד כלי נגינה ושירה

מקנה , מעצם טבעה, השפה המוזיקלית .קונצרטים וכיתות אמן, השתתפות בהרכבים

 .והן כחברי תזמורות והרכבים מוזיקליים, הן כסולנים –ובשירה  שליטה בכלי הנגינה

  

על מנת לאפשר קיומם של תהליך לימודי מיטבי ועשייה מוזיקלית פורייה יש צורך 

לשם כך נוסח . בהבחנה בין עיקר וטפל ובקביעת מסגרת ברורה, בהגדרת גבולות

הוא חל על בנים ובנות אך , התקנון מנוסח בלשון זכר לשם נוחות הקריאה. תקנון זה

  .כאחד

 

  :שיעור אישי. א

  היעדרות והחזרת שעורים, נוכחות

בחזרות , על כל תלמידי המרכז להשתתף באופן סדיר ופעיל בשיעורים. 1

 .ובקונצרטים

מבחן , היעדרות משיעורים וחזרות תתאפשר אך ורק במקרים חריגים כגון מחלה. 2

 72באישור הנהלת מרכז המוזיקה ובהתראה של לפחות .  מיונים לצבא, בגרות

 (.מלבד מקרה של מחלה בלתי צפויה ובהצגת אישור רפואי)שעות מראש 

 .בשנה 2לא יעלה על ( 2כאמור בסעיף  –לאחר הודעה )מספר ביטולי השיעורים . 3

, אילוצים כאלו ואחרים, היעדרות משיעור מסיבות אישיות כגון טיול משפחתי. 4

 .   התלמיד לא יזוכה’ כושכחה ו

לא יתקיים שיעור החזר , במקרה של היעדרות משיעור אישי ללא הודעה מוקדמת. 5

  .במועד חלופי ולא יוחזר שכר לימוד

  .י המורה יוחזר כשיעור השלמה או יבוצע החזר כספי"שעור שבוטל ע. 6

 . שעורים בשנת לימודים  37מרכז המוסיקה מתחייב ל 

 כמו כן שיעור אחד במהלך חופשת חנוכה , שבתון לא יתקיימו שיעוריםבערבי חג וימי 

 .וחופשת פסח לא יתקיים

 

 : הפסקת לימודים. ב

, מכתב, דואר אלקטרוני)הפסקת לימודים תתאפשר לאחר הודעה בכתב  בלבד . 1

 . של חודש מראש להנהלת מרכז המוזיקה והמורה(  פקס

אותו חודש בו נתקבלה הודעת הפסקת  במקרה של פרישה התשלום יגבה עד סוף. 2

 .הלימודים

לאחר  מכן שכר הלימוד יחויב עד  18.3.22ביטול השתתפות יתאפשר עד לתאריך . 3

 . 30.6.22, לסוף שנת הלימודים

 הרשמה . ד

לאחר תיאום מול מנהל מרכז המוזיקה , ההרשמה תעשה באמצעות אתר המועצה

 ם ללא הרשמהלא תתאפשר תחילת לימודי. והמורה לנגינה

 

, י הנהלת המרכז"הרכב תבוצע ע/או מקהלה/קבלה ושיבוץ של תלמיד לתזמורת ו



או המקהלה ובהתאם לעמידת התלמיד בקריטריונים /בתיאום עם מנצח התזמורת ו

 .שנקבעו לקבלה לתזמורת או המקהלה

חברי התזמורות וההרכבים מחויבים ללמוד את תפקידי הנגינה ולהגיע לחזרות 

חזרת התזמורת וההרכבים אינה . לטים באופן מיטבי בביצוע התפקידיםכשהם שו

  .מיועדת ללימוד אישי של תפקידי הנגינה

 

  הרשמה. ד

לאחר , ההרשמה תעשה באמצעות אתר המועצה או מול מזכירות מרכז המוזיקה

לא תתאפשר תחילת לימודים ללא . תיאום מול מנהל מרכז המוזיקה והמורה לנגינה

  .מוסדרתהרשמה 

  

 


