תעריפון תשע"ט 2018-2019
לימודים יחידניים

שכ"ל שנתי

לימודים קבוצתיים *

שכ"ל שנתי

נגינה (שעה בשבוע)

₪ 8,950

חלילית
( 90דקות בשבוע בקבוצות קטנות)

₪ 5,950

פיתוח קול (שעה בשבוע)

₪ 8,950

חלילית משולב (חצי שעה יחידני +
 45דקות בקבוצה)

₪ 5,950

קומפוזיציה (שעה בשבוע)

₪ 8,950

טרום כלי

₪ 2,500

נגינה/פיתוח קול/קומפוזיציה
(חצי שעה בשבוע באישור מיוחד)

₪ 5,400

טרום כלי+מקהלת טרום בת קול

₪ 3,500

לימוד עיוני בלבד

₪ 3,000

פסנתר צעיר (חצי שעה בשבוע)
(מסלול לשנתיים בלבד על פי
המלצת ההנהלה הפדגוגית)

₪ 5,400

סדנאות (קומפוזיציה ,בארוק ,ג'אז
וכד')

₪ 3,000

כל סדנא נוספת

₪ 1,000

ביג בנד

₪ 1,950

מקהלות בת קול (חזרות+סולפג')

₪ 2,500

מקהלת טרום בת קול כתוספת
לטרום כלי

/₪ 100חודש

כלים מועדפים (*) ( 20%הנחה)

₪ 1,100

תוספת לתלמידי שנה ראשונה
בבת קול הייצוגית (עבור השלמת
רפרטואר ,תגבור ועבודה קולית)
תלמידי כלי או קול יחידני ,פטורים מתשלום למקהלה
(*)  -כלים מועדפים :ויולה ,קונטרבס קלאסי ,אבוב ,בסון ,טרומבון ,קרן ,צ'מבלו ,טרברסו ,ויולה דה גמבה
(לתלמידים עד גיל  18בלבד).
*** יתכן עדכון שכר לימוד במחצית שנת הלימודים (ינואר  )2019על פי עליית המדד ***
השאלת כלי נגינה (שנתי) ( ₪ 1,200 - ₪ 850 :לפי ערכו של הכלי)
הנחות
 5%שנתי
ללומדים יותר מכלי אחד (לימודים יחידניים בלבד)
 5%שנתי
לשני בני משפחה (או יותר) תושבי תל אביב בלבד
 5%שנתי
חיילים
 20%שנתי (לתלמידים עד גיל  18בלבד)
כלי מועדף
נ.ב .הזכאי ליותר מהנחה אחת ייהנה מהנחה אחת בלבד ,הגבוהה מביניהן.
מבדקי התאמה לכלי  ( ₪ 100 :הסכום יקוזז משכר הלימוד לאחר ההרשמה בפועל).
השאלת כלים  -אפשרות השאלת כלי נגינה ניידים תמורת דמי שימוש שנתיים (עד גמר המלאי).
דמי ועד הורים  ₪ 100 -לתלמיד ₪ 150 ,למשפחה (שנתי לכיסוי עלויות פעילות לרווחת התלמידים)
תשלום שכר הלימוד באמצעות כרטיס אשראי :

 12תשלומים החל מחודש אוגוסט 2018

מלגה  -ניתן להגיש בקשה למלגה ומסמכים נלווים עם טפסי ההרשמה .פרטים וטפסים  -במזכירות.
מועד אחרון להגשת הבקשות :תלמידים ממשיכים עד  ,30.6.18תלמידים חדשים עד .20.9.18

