
 לקתדרה למוסיקה תשפ"ג  הרשמה
 29.6לקורס שנתי , הנחות לנרשמים עד  ₪  1990-1850

 
 : 2023-2022אבקש להירשם לקורסים הבאים לשנת תשפ"ג , 

 
 מרצה: ד"ר אסתרית בלצן    09:00 – 10:30                                     הקונצ'רטו  -מפתחות למוסיקה  
 מרצים: ד" ר בלצן, פרופ' זורמן    11:00 – 12:30בעונת הקונצרטים והאופרה תשפ"ג          יצירות מופת 
                                                                מרצים: ד"ר בלצן, פרופ' זורמן   13:00 – 14:30מבאך ועד בכלל 
  מרצה: פרופ' משה זורמן  16:30 – 15:00                                    רמים וסגנונות  ז -מוסיקה קלה , 
  קורסים מקוונים : תולדות המוסיקה, יצירות מופת, מוסיקה וקולנוע , הסימפוניה היא העולם, מוסיקה

  קאמרית , מובילי הזמר העברי, שירי משוררים בזמר העברי.
 הרצאות    7+   קלאסיקה בממד אישי 

     
 משך קורס: שנתי               סמסטריאלי         סמסטר א'  /  ב'    

 

 ________________תז:  תאריך לידה שם פרטי ____________________ שם משפחה ______________

 ________________כתובת: רחוב ___________________________________ישוב _______________

 _________________טל' נייד____________ _____________________' ביתלט_____________מיקוד 

E-mail:____________________________________________________________________________ 

 מורים, אנא ציינו:      

   ?לצורך גמולהאם  הלימודים הם 

 האם אתם מורים בשבתון בתשפ"ג ? 

 אנא ציין/י תפקיד מוגדר ומקום עבודה: במערכת החינוך, או בעיריית תל אביבבמידה והנך עובד/ת 

__________________________________________________________________________________ 

 
 זורמן ? פרופ' ן או האם  למדת בעבר עם ד"ר בלצ

  ___________________________? ________________________________________מתי ובאיזו מסגרת 

 ₪    1990במחיר מלא: , ₪  1950 – 29.6לתלמידי תשפ"ב אחרי  ₪ , 1850 -1950 ב"קורס ראשון לתלמידי תשפ

 בתעריף מלא.   1340 -לגמלאים ו 1270 -₪ למחדשים   1100  –קלאסיקה בממד אישי וקורס סמסטריאלי 

 ₪  70-תלמיד בפועל הרוכש לקורס אחר₪.  200 –כניסה חד פעמית ליום שלם ₪ .   100 –כניסה חד פעמית להרצאה 

 .  לנרשמים לשני קורסים ואילךהנחות  או בצקים  באשראי, ₪  1850, ליוני( 29הרשמה מוקדמת )עד 

 ( . 3כפול  650שח , ) 5091 –קורס ראשון  - :לתלמידי תשפב 1.7הרשמה אחרי 

  ) 1235כפול  3)   3705       ₪ : מאוחרת ש"ח(  ,המחיר לשני קורסים בהרשמה  1755)   10%קורס שני: הנחה של 

 (    ₪3X 1560 )4680 : מאוחרת ש"ח(  , המחיר לשלושה קורסים בהרשמה  975 50%קורס שלישי: הנחה של 

 (1727כפול   3) , 5180 מאוחרת קורסים בהרשמה  4-המחיר ל, ₪  500קורס רביעי :  

  שח . 100 –דמי הרשמה לשבתוניסטים 

 אופן התשלום: 
 לפקודת "הקתדרה למוסיקה"., 1850= ₪   617+ 617+ 617המחאות ע"ס __________  3/    2/    1: מצ"ב  המחאות

 
 :כרטיס אשראי

 
 . סה"כ  לתשלום: ________ 3-1 תשלומים בקרדיט  מספר כרטיס: ___________________________ תוקף: __/_    

 ספרות בגב הכרטיס ___________

 נוהל ביטול הרשמה והפסקת לימודים                                                                        
 שכר הלימוד יוחזר במלואו –ביטול הקורס ע"י הקתדרה למוסיקה  .א
 (₪ 100שכר הלימוד יוחזר )למעט דמי ביטול בסך  –ביטול הרשמה לפני תחילת הלימודים  .ב
 ש"ח( 100משכר הלימוד)למעט דמי ביטול בסך  80%יוחזרו  –הפסקת לימודים עד חודש מיום תחילת הלימודים  .ג
 (₪ 100משכר הלימוד )למעט דמי ביטול  60%יוחזרו  –הפסקת לימודים עד חודשיים תחילת הלימודים  .ד
 . אין זיכוי כספי בגין העדריות מהרצאות. שכר הלימוד לא יוחזר –הפסקת לימודים לאחר חודשיים  .ה

  לעונה.אין אפשרות להעביר זיכויים מעונה . בכתב בלבד –הודעות על ביטול והפסקת לימודים  .ו

  דין הרצאה מקוונת מצולמת כדין הרצאה פרונטלית. – במידה שאין אפשרות להרצאה פרונטלית בפועל .ז

 חתימה ______________ תאריך: __________ הנני מסכים לתנאים אלה:
 

 לאומי קארד  ויזה כאל  ישראכרט   אמריקן
 אקספרס

  דיינרס 

  קרן המורים העל
 יסודיים 

  קרן הסתדרות
 המורים

  כן   לא 


