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 _ _ _ _  חוזה מס' 

 ע"ר (. ) מיסודו של דים אמור -בית הספר למשחק ) תיאטרון וקולנוע ( 

 .ת"אשנים (,  3 ללימודי משחק תלת שנתי )הרשמה  כתב

 

 _____________שם פרטי: ________________             שם משפחה: 

 ת.ז : ____________________            תאריך לידה: ____________

 טלפון: ___________________             נייד:________________

 כתובת:____________________          דוא"ל:_____________________

, יהושע סובול, , רונה לי שמעוןליאוניד בריוזגין, תום שיניצקי, דים אמור, נתי רביץ  צוות המורים:
 ועוד. דודו באוכנר, רוני ניניו

 נחקור ונלמד את הנושאים הבאים:במסלול תלת שנתי 
 /ניתוח טקסטים/ פיתוח קול/ האימפרוביזצי

 קומדיה /דרמה/ שירה אמנותית/
 /דיאלוגים/ מונולוגים/ סצנות/ ביטחון במה/ תנועה

 הפקה. לימודי תיאטרון/ מול מצלמה/ ות/ הכנה לאודישנים/חקירת דמוי
  ( 22:00 – 17:00/  ערב )   בוקר (  ) 14:00 – 09:00בין השעות , פעמים בשבוע 5מתקיים בת"א,  הלימודים

  ._ _ _ _ -_ _ _ _  שנות הלימוד: 
 

 מסלול:בחור ולסמן יש ל
 בוקר     
 ערב  

 
 מקבלים:לימודי משחק במסלול תלת שנתי  בוגרי

 
 .התעוד •
 
 (.( 7מתוך   ,הפקות חובה 3)   סיון מעשי במשחקינ •
 
 בכיתה. תלמידים 15עד  

 

 ם:תשלו

 שכר לימוד: .1

ללא  -(  30.01.2023) לנרשמים עד  100%מלגה ו/או סבסוד  שנים (: 3  ) לימודי משחק תלת שנתי •
 .(₪  0 שנים: 3עבור  ) שכר הלימוד עלות.

. עבור הלימודים יש לשלם דמי הרשמה 100%תלמיד/ה קיבל/ה סבסוד של  תשלומים עבור המסלול: הערות:
שנים  ₪3 פעם בשנה ) עבור  500תשלום חד פעמי (, בנוסף גם כן  דמי שימוש )*( בסך של  )₪  700בסך של 

 (.  01.11.2024, 01.11.2023, 01.11.2022 ) 01.11התשלום חייב להתקבל כל ,  (בלבד ₪  1,500
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 , כרטיס להצגות.חזרות, ביטוח, שימוש בספרייה)*( חלל 

 

 פיגורים בתשלומים: .2

₪ שנתי   500 )י תשלומים בהסדר ת/במידה ואיני עומדי להפסיק את לימודיי אשרבית הספר שידוע לי  •
 עליהם התחייבתי.  ₪ בלבד( ( 1,500שנים  3עבור  ))
 

 הפסקת הלימודים: .3
 

 .םאי השתתפות בשיעורי •

 כאיחור לכל דבר(. איחור ייחשב כחיסור. תחשבדקה של האיחור  איחורים )איחור או  •

 אי הכנת שיערי בית. •

 שימוש בסמים ו/או אלכוהול בשטח של בית הספר. •

 תלמיד אשר בא ללימודים תחת השפעת אלכוהול ו/או סמים. •

קולנוע/ מוזיקה תיאטרון/ (, כמו: אשר לא שייכות לבית הספר  השתתפות בהפקות חיצוניות ) •
בזמן הלימודים ו/או ללא קבלת האישור של בית הספר. תלמיד/ה רשאי/ת לעשות כל   -ה טלוויזי/

 בזמן הפנוי ללא פגיעה במערכת הלימודית.דבר 

 אי עמידה במבחנים. •

 סירוב להשתתף בהפקה .ו/או אי השתתפות בהפקות  •

 הנהגות בלתי הולמת. •
 

 חיסורים: .4

 ;אין חיסורים למעט

 
 הל בית הספר (.ניש להעביר אישור מחלה למ *חופש מחלה )
 *ימי מילויים.

 *סיבה מוצדקת אחרת אשר מאושרת ע"י יו"ר בית הספר.
 ו/או הפסקת הלימודים.  ע"ח התלמיד/ה ( *חיסור שלא אושר יכול לגרום להשלמת השיעורים )

 בית הספר. *איחור ייחשב כחיסור, לכן אין להיכנס לשיעור ללא אישור של יו"ר

 
 ניקיון:  .5

 *אין לעשן בשטח של בית הספר. 
 *אין להכניס אוכל לכיתה.

 בבקבוק סגור. -*מותר לשתות אך ורק מים 
 אך ורק באישור מורה ו/או יו"ר בית הספר. -*שימוש במחסן תלבושות 

 

 הרחקת תלמיד מהלימודים.ו/או  גמר לעכב תעודת םזה גורסכם האי עמידה ב

 :הרשמה/ הפסקת לימודיםביטול 

 (. יום 60 תלמיד/ה רשאי לבטל את ההסכם בהודעה מראש ) .א
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דמי  ₪ ) 700ביטול תחייב את התלמיד בדמי  לימודיםביטול הרשמה עד שבועיים לפני תחילת ה .ב
 . הרשמה אשר שולמו (

 .studioact.da@gmail.comביטול ישלח למייל:  .ג
 

 פתיחת הלימודים: .6
 

 .ו"י שיקול דעתעפ לימודיםי לדחות את האשר בית הספרנימלי של התלמיד. מותנת ברישום מספר מי
 המורים.בצוות סגרת התכנית ו/או שינויים משינויים באת הזכות לערוך  ולעצמ בית הספר שומר

 
 מובהר בזאת כי התנהגות בלתי הולמת בשיעור עלולה לגרור הרחקה של התלמיד מהלימודים. .7

 
בית לא יעברו את המבחנים תעמוד להדחה ) מבחנים (, במידה והתלמיד/ה תלמיד/ה  חודשים 3כל  .8

 תלמיד/ה.עבור הרשאי להפיק לימודים  הספר
 

 הצהרת המועמד: .9
 

תוכנו של כתב הרשמה, והבינותי היטב את תוכנו ומסכים/ה למלא  נני מצהיר בזאת כי קראתי ה .א
 בדייקנות אחר כל הכתבות בו.

  איחורים אינם מכובדים בשום מקרה, איחור של דקה בלבד תחשב כי איחור רגילאיחור ו/או  .ב
 חיסור(.

 .רחקה של התלמיד מהלימודיםאי הכנה שיעורי בית ו/או אי השתתפות בתרגילים עלולים לגרור ה . ג

 הסכם זה הובהר והוסבר עבורי גם בעל פה.  מאשר/ת קבלת העתק של כתב הרשמה .    
 
 .נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד*
 

 ולראיה באתי על החותם:

 __________________________________________תאריך____________  שם התלמיד/ה 
 

 _________חתימת התלמיד/ה_____
 

 __________________________בית הספר
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