מרכז המוסיקה  -תקנון לימודים לשנה"ל תשפ"ג
מרכז המוסיקה העירוני הינו מרכז מוסיקלי מקצועי ללימודי נגינה וללימודי העשרה מוסיקלית משלימה .תכנית הלימוד
במסגרת המרכז כוללת שיעורי כלי אישיים ובנוסף תכנית לימודים רב-שנתית שהינה חלק בלתי נפרד והכרחי מלימוד
הנגינה ,תכנית זו כוללת:




לימודי תיאוריה ,פיתוח שמיעה ,תולדות המוסיקה ,הרמוניה ,אלתור והאזנה.
נגינה בתזמורות ,כתות אלתור מעשי והרכבים בכל הסגנונות.
סדנאות וכתות אמן של מוסיקאים ואמנים אורחים

מערכת השיעורים והחופשות
שנת הלימודים תשפ"ג תיפתח ביום שלישי ה 30/08/2022 -ותסתיים ביום שישי ה.30/6/2023-
ניתן יהיה להמשיך את הלימודים לחודש יולי בתיאום עם המורה האישי.
במסגרת תכנית הלימודים השנתית ,יתקיימו מינימום  39שיעורים – בהתאם לתוכנית ימי הלימודים והחופשות במרכז
המוסיקה אשר מפורטת באתר מרכז המוסיקה.www.raananamusic.com :
תלמיד המחסיר שיעור הקבוע במערכת או שתואם עמו ,אין המרכז מתחייב להחזירו .ניתן לנסות להחליף את השיעור עם
תלמיד אחר) .במקרה של טיול שנתי או אירוע משפחתי ובתנאי שהדבר יעשה מראש מול התלמיד והמורה( .במהלך
הקונצרטים ,הבחינות וכתות האמן אורח ,יתכנו שיבושים בשיעורי הנגינה.
תשלום שכר הלימוד :
שכר הלימוד הינו שנתי ומחולק ל 10-תשלומים חודשיים .התשלומים יתבצעו באמצעות הוראת קבע או כרטיס אשראי
לעיריית רעננה.
הפסקת לימודים:
תכנית הלימודים במרכז המוסיקה הינה שנתית ,על כן התלמיד יקבל על עצמו להשתתף בלימודים לאורך כל השנה .במידה
וברצונו של התלמיד לסיים לימודיו שלא בסיום שנת הלימודים ,ייעשה הדבר באישור ההנהלה ולאחר שיחה עם המנהלת
ומורה התלמיד .לאחר אישור ההנהלה ,תועבר למזכירות הודעה בדבר העזיבה עד לתאריך ה 15-באותו החודש  -העזיבה
תתבצע בחודש לאחר מכן.
החל מחודש אפריל לא תינתן אפשרות לפרוש מהלימודים
הורים ותלמידים יקרים,
נהלים אלו נקבעו ,בכדי לאפשר את קיומה של מסגרת לימוד מקצועית ,איכותית ,עשירה ותורמת – מסגרת זו תלויה
בשכירת צוות מורים איכותי ,מקצועי ,מנוסה ובעל מוניטין – אשר אנו מחויבים לשמירה על זכויותיו ושכרו) .להדגיש:
גריעת וביטול גביית שכר לימוד מהוראת הקבע – גורעת משכרו של המורה המדווח בהתאמה לחיוב ותשלום ההורים(
אנו מבקשים מאוד כי תסייעו לנו ותקפידו על נהלים אלו .כך נוכל להבטיח מסגרת לימודים הפועלת באופן רציף ומכובד –
אשר יכבד את צוות המורים המקצועי הבכיר העומד לרשותכם – ויאפשר חינוך מיטבי ומצוין לילדיכם.
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לימודי מבוגרים
מבוגרים אשר לומדים במרכז המוסיקה אינם נתמכים על ידי משרד החינוך במסגרת הפיקוח על החינוך המוסיקלי.
על כן ,השתתפות בהרכבים או תזמורת כרוכה בתשלום נוסף של  ₪ 185לחודש .סל הלימודים בתשלום הקבוע כולל
שיעורי כלי בלבד.

לפניות ושאלות:








לימור אקטע – מנהלת מרכז המוסיקה רעננה
limora@raanana.muni.il
משה בן יוחנה – סגן מנהל מרכז המוסיקה רעננה
Mosheby.rmc@gmail.com
מרי קוגן – מזכירת המרכז
maryk@raanana.muni.il
ריטה אסקין – רכזת אדמיניסטרטיבית
ritae@raanana.muni.il
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