
טופס הרשמה ותקנון לימודים כללי

סטודנט יקר, 

ברוכים הבאים לבית הספר למשחק  קרן ידובסקי סטודיו למשחק  בע”מ move ( להלן: "בית הספר"). 

אנו מברכים אותך על הצטרפותך ללימודים בבית הספר במסלול המלא "הנבחרת".  

בשנים הקרובות נעבור כולנו תהליך ארוך ומיוחד שבמהלכו יוקנו לך כלים ליצירה ופריחה בתחום המקצועי 
והאומנותי במקצועות התיאטרון, הקולנוע והיזמות.  

אנו מאמינים בך ובחרנו אותך מתוך מועמדים רבים שניגשו השנה לבחינות הקבלה לבית הספר.  

כל המידע במסגרת תקנון זה מחייב את כל המועמדים וכן את התלמידים בבית הספר. בהתאמה, כל העדכונים 
ומידע חדש אשר יתפרסמו ע"י בית הספר מעת לעת יחייבו גם הם וחתימה על תקנון זה מהווה הסכמה לכך. 

בית הספר שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים במידע, בכללים ובתקנון וזאת ללא כל הודעה מוקדמת 
מצידו. 

השימוש בלשון זכר בתקנון זה נעשה מטעמי נוחות בלבד והכוונה לשני המינים כאחד. 

בחתימתי על תקנון זה, הנני מסכים ומצהיר כדלקמן: 



הנחיות הרשמה א.

ההרשמה לבית הספר תיעשה בכתב, באמצעות מילוי וחתימה על טופס הרשמה. 1.

חתימה על טופס הרשמה ותשלום דמי ההרשמה, אינם מחייבים את הנהלת בית הספר 2.
בקבלת הסטודנט ללימודים. מובהר בזה כי דמי ההרשמה כהגדרתם להלן, לא יוחזרו בשום 

אופן לסטודנט, בין אם התקבל ו/או לא התקבל ללימודים בבית הספר.  

הקבלה ללימודים כפופה לקיום כל התנאים כדלקמן: 3.

הצלחה בכל שלושת שלבי האודישן 3.1.

לאחר מעבר האודישן, חתימה על תקנון זה. 3.2.

קבלת מכתב "קבלה ללימודים" מהנהלת בית הספר. 3.3.

השלמת תשלום דמי הרישום ושכר הלימוד במלואו. 3.4.

שכר לימוד ב.

שכר הלימוד לשנת תשע"ו יעמוד על סך 19,800 ₪ (כולל מע"מ כחוק)הכוללים דמי הרשמה 4.
בסך 450 ₪. (להלן: "שכר הלימוד”). דמי ההרשמה לא יוחזרו באם המועמד לא התקבל 

ללימודים.  

דמי ההרשמה ישולמו במועד תאום האודישן באמצעות המחאה לפרעון מיידי ו/או מזומן. 5.
ההרשמה תיכנס לתוקפה עם פרעון מלא של דמי ההרשמה. 

שכר הלימוד ישולם באופן ובמועדים הבאים: ( מחק את המיותר) 6.

מזומן _____________ ₪. 6.1.

כרטיס אשראי מסוג ויזה / מאסטרקארד / דיינרס / אמריקן אקספרס (הקף ) מס' 
________________________________________ תוקף _____/_________  
מס׳ תשלומים:_________  שם בעל הכרטיס:_____________________________ 

 תעודת זהות(בעל הכרטיס) ___________________ נייד: ___________________ 

**בכל מקרה, התשלום הראשון יעמוד ע"ס 3,000 ₪. 

או:  

 .₪ ______________ = ₪ _____________ X ___________ המחאות: מס' המחאות

**בכל מקרה, התשלום הראשון יעמוד ע"ס 3,000 ₪. 

במקרה ובכוונתו של התלמיד לשלם את דמי הלימוד במועד מאוחר יותר, מאחר ובמעמד 7.
החתימה על תקנון זה לא מצוי בידי התלמיד אמצעי התשלום אשר באמצעותו מעוניין 
התלמיד לשלם את שכר הלימוד, יפקיד התלמיד בידי בית הספר המחאה להבטחת תשלום 
שכר הלימוד. במקרה כזה, מתחייב התלמיד לשלם לבית הספר בתוך 7 ימים מיום החתימה 
על התקנון ולא יאוחר מה- 30 לאותו חודש, את מלוא דמי הלימוד. מוסכם על התלמיד כי 
באם דמי הלימוד לא ישולמו על ידו לפי האמור לעיל, מאשר הסטודנט ונותן הסכמתו בזאת 
לכך שבית הספר יהא רשאי לפדות את המחאת הביטחון ולשלם באמצעותה את שכר 

הלימוד. 

בחר הסטודנט להמשיך בלימודים לשנה נוספת, ידאג להסדיר עד ליום 20.06.2016 את 8.
הרשמתו לשנת הלימודים הנוספת וכן את דמי הלימוד עבור אותה שנה. סטודנט אשר לא 
יסדיר את הרשמתו ואת שכר הלימוד עד למועד הנ"ל, אין הנהלת בית הספר אחראית 

להבטחת מקומו לשנת לימודים נוספת. 

כנגד כל תשלום שיינתן ויפרע על ידי הסטודנט, תומצא לו קבלה ו/או חשבונית מס כדין. 9.



במידה והסטודנט לא ישלם תשלום כלשהו במועדו, יוכל בית הספר להפסיק את לימודיו על 10.
פי שיקול דעתו הבלעדי, לעכב כל סיום, אישור ו/או מסמך אחר הקשור בלימודיו של 
הסטודנט והכל מבלי שהפעלת צעדים אלה ייפגעו בחובת הסטודנט להשלים את שכר 
הלימוד ולעמוד בכל התחייבויותיו ומבלי שהפעלת צעדים אלה תפגע בכל זכות הקיימת 

לבית הספר על פי כל דין לגבות את כל המגיע לה. 

האחריות על ביצוע התשלומים במועדם מוטלת על הסטודנט באופן בלעדי. אם מסיבה 11.
כלשהי, שלא באשמת בית הספר, לא כובדו תשלומי שכר הלימוד, יחוייב הסטודנט בהצמדה 
ובריבית פיגורים. כמו כן, יחוייב הסטודנט בעמלה בסך של 25 ₪ על כל המחאה 
שחזרה/בוטלה. על ביטול עסקת אשראי יחוייב הסטודנט ב- 2.5% מסך הביטול/ ההחזר 

המאושר. 

         צ'ק ביטחון 

לצורך השאלת ספרים מספריית הסטודיו – יש למסור צ'ק ביטחון בסך 300 ₪. 1.

לצורך השאלת בגדים ואביזרים ממחסן התלבושות – ידרש צ'ק ביטחון בסך 500 ₪ 2.

לצורך השאלת ציוד תאורה/ סאונד/ תפאורה וכו' לפרזנטציות ותרגילים – יש למסור צ'ק 3.
ביטחון בסך 500 ₪. 

יש לרשום כל צ'ק בנפרד למוטב בלבד לפקודת “קרן ידובסקי סטודיו למשחק" ולהשאיר את 4.
מועד הפירעון פתוח. את הצ'קים יש למסור למזכירת התלמידים ורק לאחר קבלת אישור 

בכתב על מסירת הצ'ק יוכל התלמיד להשאיל במחלקה המבוקשת. 

               הצ'קים יוחזרו בתום הלימודים לאחר הזדכות התלמיד על הציוד המושאל. הצ'קים  

               הינם לביטחון בלבד והסטודיו ישתמש בהם רק במידה שהתלמיד לא הזדכה , פגע    

               או איבד את הציוד. 

   

         

תכנית הלימודים ג.

הלימודים יתקיימו 5 ימים בשבוע בימים א’-ה' על פי מערכת שעות שניתן להם בתחילתה 12.
של כל שנה. 

מובהר בזה, כי התלמידים חייבים להגיע לסטודיו עד השעה 8:45, מכיוון שהשיעור הראשון 13.
יחל בשעה 09:00 בדיוק וכי עד לשעה זו על כל הסטודנטים להיות בכיתת הלימוד כאשר 

הכיתה מאורגנת, מסודרת ומוכנה למערך השיעור ע"י הסטודנטים.  

פניות בנושאים הקשורים למערך הלימודים יש לתאם מול מנהלת בית הספר ישירות או 14.
לחילופין באמצעות דוא"ל. 

בית הספר יקבע את מבנה, תוכן ומערכת הלימודים, תוך שהוא שומר לעצמו את הזכות 15.
לשנותם מעת לעת על פי ראות עיניו.  

        הפקות שיווק ויזמות כחלק מתכנית הלימודים : 

        הסטודיו שם לעצמו לדגל שיתוף פעולה בין השחקנים והכשרת השחקן ליזמות. כחלק            

מתהליך הכשרתו של התלמיד עליו להיות שותף באופן פעיל בכל ההיבטים הטכניים  

        הקשורים להעלאת הצגה: עוזר במאי, ניהול ייצור, צוותי ייצור, מפעילי תאורה וסאונד,      

        ארגון אביזרים, סדרנות ותורנויות למיניהן. 

כבר במהלך השנה הראשונה יתחלקו הסטודנטים לצוותים שונים להפקות שונות. הצוותים  
יעבדו על פי אילוצי ההפקה.  

הסטודיו מאמין בהכשרת הסטודנט משנתו הראשונה בהפקה ובהצגה על במה ולכן המחוייבות 
להפקה ושיווק חלים על תלמידי שנה א׳, ב׳ ו-ג׳.  



הסטודיו רואה בשיווק מחויבות הנדרשת משחקן בעת הזו. אי לכך התלמיד מחויב להשתתף 
בשיעורי שיווק, יזמות , שיכללו הדרכה ע"י אנשי מקצוע, וביצוע כל המטלות הנדרשות ממנו 

לשם כך, כוללטלמרקטינג ומכירת כרטיסים להצגות בית הספר. 

תלמידי הסטודיו ייצרו, החל משנתם הראשונה סטודיו, הפקות, עצמאיות, מכיוון שהסטודיו 
מאמין בחינוך השחקן לייזמות, על מנת לקחת חלק בתעשייה כיוצר עצמאי.  

חלק משיווק ההפקות הינו מעבר לשעות הלימודים ומחוץ למתחם הסטודיו. הסטודנט מחויב 
לקחת חלק פעיל בפעילויות אלו. 

אחריות ד.

בית הספר ו/או מי מטעמו אינם אחראים כלפי הסטודנט בקשר עם הלימודים בבית הספר 17.
וכל תביעה ו/או עילה ו/או טענה ו/או דרישה הנובעת מהתקשרות הסטודנט עם בית הספר 

ו/או תכנית הלימודים מכל סיבה שהיא. 

בית הספר לא ישא בכל נזק שנגרם במישרין ו/או בעקיפין לסטודנט ו/או למי מטעמו, שנגרם 18.
בשל מעשה ו/או מחדל ו/או התנהגות שאינה סבירה מצידו של הסטודנט. 

ביטולים/הפסקת לימודים ה.

הפסקת לימודים אינה פוטרת את הסטודנט מחובת תשלום שכר הלימוד. גובה שכר הלימוד 19.
שבו יחוייב הסטודנט שהפסיק את לימודיו הינו כמתחייב מתקנון זה. 

סטודנט המחליט להפסיק את לימודיו חייב להודיע לבית הספר בכתב על החלטתו תוך ציון 20.
סיבה מפורטת. המועד הקובע הוא יום קבלת ההודעה בכתב בבית הספר. הודעה טלפונית 

לא תחשב כביטול רשמי. 

ביטל הסטודנט את לימודיו בתוך 14 ימים ממועד החתימה על טופס זה, יחוייב הסטודנט 21.
בדמי ביטול בסך 10% משכר הלימוד בתוספת דמי ההרשמה. 

ביטל הסטודנט את לימודיו 30 יום לפני תחילת הלימודים, יחוייב הסטודנט בדמי ביטול 22.
בסך 30% משכר הלימוד בתוספת דמי ההרשמה. 

ביטל הסטודנט את לימודיו 15-29 יום לפני תחילת הלימודים, יחוייב הסטודנט בדמי ביטול 23.
בסך 50% משכר הלימוד בתוספת דמי ההרשמה. 

ביטל הסטודנט את לימודיו 14 יום לפני תחילת הלימודים ואילך, יחוייב הסטודנט בדמי 24.
ביטול בסך 100% משכר הלימוד בתוספת דמי ההרשמה. 

היה וההודעה על ביטול/ הפסקת הלימודים נמסרה לחברה 7 ימים או פחות ממועד תחילת 25.
הלימודים אפילו אם לא חלפו 14 יום ממועד החתימה על טופס זה, יחולו הוראות ס' 24 

לעיל. 

הפסיק הסטודנט את לימודיו במהלך שנת הלימודים, תערך ועדה בעניינו אשר תדון בגובה 26.
החזר שכר הלימוד בהתאמה למועד הפסקת הלימודים. הוועדה שומרת לעצמה את הזכות 
שלא להחזיר את שכר הלימוד אם מצאה כי בנסיבות העניין יהא זה נכון וצודק לגבות שכר 

לימוד מלא וזאת על אף הפסקת הלימודים. 

בית הספר שומר לעצמו את הזכות להפסיק את לימודי הסטודנט בשל אי התאמה למסגרת 27.
הלימודים ו/או אי עמידת הסטודנט בדרישות הלימודים. 

בית הספר זכאי להפסיק ללא החזר שכר הלימוד את לימודיו של הסטודנט במקרים הבאים: 28.

אי קיום נהלי בית הספר עמידה בכללי המשמעת. 28.1.

אי התאמה ללימודים. 28.2.

נהלים וכללי משמעת ו.

אין לאחר לשיעורים. סטודנט אשר יאחר לשיעור לא יורשה להיכנס לכיתת הלימוד עד 29.
להפסקה. 

סטודנט אשר יאחר לשלושה שיעורים ומעלה, יועמד בפני וועדת משמעת מיוחדת אשר תדון 30.
בעניינו ואשר רשאית לקבוע את הפסקת לימודיו ללא החזר כספי כלשהו. 

עזיבת השיעור בטרם סיומו תחשב לסטודנט כאיחור. 31.



בכל מקרה של חיסור ו/או איחור עקב מחלה ו/או טיפול רפואי, ימציא הסטודנט אישור 32.
רפואי מתאים על כך. 

לכל סטודנט שמורה הזכות להיעדר עד 6 ימים בכל שנת הלימודים וזאת בשל היעדרות 33.
שאינה מוצדקת (היינו, שאין לה כל הסבר סביר). תלמיד אשר נעדר יותר משישה ימים בשנה 
וזאת בשל סיבות שאינן מוצדקות, יעמוד בפני וועדת משמעת מיוחדת אשר תדון בעניינו 

ואשר רשאית לקבוע את הפסקת לימודיו ללא החזר כספי כלשהו. 

אין להכניס לכיתת הלימוד מכשיר סלולרי פועל. 34.

אין להכניס לכיתת הלימוד מוצרי מזון ושתיה למעט מים. 35.

חל איסור מוחלט על עישון בכיתת הלימוד. העישון מותר רק במקומות שהוגדרו כמותרים 36.
לכך. 

חל איסור מוחלט על שימוש או מכירה של סמים בשטח בית הספר . סטודנט אשר יגיע לבית 37.
הספר תחת השפעת סמים יושעה מבית הספר עד לברור. כל מסחר או שימוש בסמים בשטח 

בית הספר יועבר לטיפול משטרתי .  

חל איסור מוחלט על קיום יחסי מין בשטחי בית ספר .  38.

חל איסור מוחלט על הטרדה או תקיפה מינית  של תלמידים ו/או צוות בית ספר וזאת על פי 39.
כל דין ובפרט על פי חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח- 1998. בכל מקרה יש לגשת 

להנהלת בית ספר בהקדם לבירור העניין במהרה ולהעברה לגורמים הרלוונטיים. 

אין לנהוג באלימות פיזית או מילולית כנגד סטודנט אחר ו/או איש צוות מבית הספר. 40.

חל איסור מוחלט לפגוע ברכוש בית הספר ו/או לעשות בו כל שימוש לצרכיו הפרטיים של 41.
הסטודנט. 

על הסטודנט לשמור על כבוד בית הספר, כבוד המרצים, עובדיו, הסטודנטים הלומדים בו 42.
ולהתנהג בצורה ההולמת את היותו סטודנט.  

על הסטודנט למלא בנאמנות את כל החובות הלימודיות, המשמעתיות והאחרות כפי שהן 43.
חלות על הסטודנטים לפי תקנון בית הספר. 

על הסטודנט לציית להוראות בית הספר והצוות ולשמור על רכוש בית הספר, על הנקיון ועל 44.
הסדר בתחומיו. 

 חל איסור מוחלט על קיום יחסים אישיים (כלומר זוגיים) עם מורי בית הספר בתקופת 45.
הלימודים. 

בכל העניינים הטכניים יש לעמוד בקשר עם מזכירות בית הספר.  46.

חל איסור מוחלט על הוצאת דיבה והוצאת לשון הרע בין תלמידים או מורים במהלך 47.
ובמסגרת הלימודים. בית הספר שם לעצמו כדגל את עקרון שיתוף הפעולה ועקרון הפרגון.  

חל איסור להימצא בשטח בית הספר שלא בשעות הלימודים ולא בתיאום עם הנהלת בית 48.
הספר. כל שימוש שיעשה במתקני בית הספר שאינו באישור ו/או בידיעת בית הספר, הינו 

אסור בעליל ובית הספר לא יהיה אחראי לגביו. 

בסוף כל יום לימודים על הסטודנטים לוודא כי כיתות הלימוד מסודרות, כי המטבח, הכוורת 49.
והשירותים מסודרים ונקיים וכן לדאוג כי הכלים יהיו נקיים, הפחים ירוקנו וכי לא יוותרו 

חפצים בכוורת. 

בית הספר שם לעצמו כעיקרון על את רעיון שיתוף הפעולה, העזרה ההדדית והאחווה 50.
ונדרש מן הסטודנטים להתנהג בהתאם למדיניות זו.  

בכל שבוע ימונה סטודנט תורן אשר יהא אחראי כי בסוף כל יום, יוותרו כיתת הלימוד 51.
והמחסן נקיים ומסודרים. 

על הסטודנט לדאוג להעביר לבית הספר מיד עם הרשמתו פרטי אנשי קשר ליצירת קשר 52.
עמם בכל מקרה חירום. 

מוסכם כי לבתי המשפט בעיר תל אביב- יפו תהיה סמכות שיפוט בלעדית לדון בסכסוכים 53.
שיתגלעו בין הצדדים על פי הסכם זה. 

ז.     מעורבות חברתית של סטודנטים בקהילה 

הסטודיו מאמין בהעברת כלים ומסרים לקהילה הסובבת אותנו, דרך תרומה לקהילה, דרך פרויקטים 
קהילתיים ודרך נתינה. חלק מתפיסת עולמינו ב״קרן ידובסקי סטודיו למשחק״ הינה ששחקן יוצר מחויב 



להכיר את סביבתו, ללמוד ממנה ולהעניק לה חזרה. עוד אנו מאמינים, כי שחקן הינו מנהיג דרך תקשורת 
ויזואלית. חשוב לנו, כסטודיו פורץ דרך, להעניק את הכלים הללו לסביבתינו. לכן, במהלך הלימודים, 

הסטודנטים לוקחים חלק בפעילויות קהילתיות ואף יוצרים שיתופי פעולה ומביאים לסטודיו קהילות שונות 
אשר ניתן לקדמן. עבור פעילויות אלו, יקבל התלמיד תמורה כספית לפי שיקולי הסטודיו ולפי הגדרה, 

התנדבות או רווחיות. אנו מאמינים בלב שלם ברוח התנדבותית, ועל כן ברוב המיקרים, הסטודיו מתנדב 
לפעילויות אלו ללא תמורה כלל.  

ח.     פרטיות וסודיות  

אין להפיץ בשום אופן (דפוס או כל מדיה אלקטרונית ו/או חברתית לרבות YouTube,אינסטגרם פייסבוק 
וכו') צילומי סטילס ו/או ווידאו של שיעורים, הפקות ופרזנטציות או כל אירוע אחר המתרחש בסטודיו או 
מחוצה לו, בהפקת הסטודיו ללא אישור בכתב מהנהלת הסטודיו (גם לאחר תום לימודיך בסטודיו). תלמיד 

שיפר הוראה זו עלול להיתבע ע"י הסטודיו בגין הפרת זכויות יוצרים ושמירת פרטיות. 

תלמידי הסטודיו מקבלים את מפתחות הכניסה .כל תלמיד מתחייב להקפיד ולכבד המופקד בידו ולא 
למסור את המפתח או העתקו, למי שאינו מצוות הסטודיו ו/ או תלמידי הסטודיו. במידה ומפתח אבד או 

נגנב מרשות התלמיד יש ליידע מיד את מנהל התחזוקה. 

       בחתימתי על תקנון זה, הנני מסכים ומצהיר כדלקמן: 

בית הספר ומי מטעמו רשאים לשלוח לכתובת הדוא"ל ולמספר הטלפון שמסרתי, כל הודעה 1.
ו/או תזכורת ו/או עדכון בנושאים שונים, לרבות אך לא רק: קבלה ללימודים, מועדי מפגשים 
ושינויים, חומרי לימוד, מועדי חופשות ופרסומים שונים. כמו כן בחתימתי על תקנון זה, הנני 

מאשר כי באחריותי המלאה והבלעדית להתעדכן בשינויים ובפרסומים השונים. 

מוטלת עלי האחריות הבלעדית לעדכן את בית הספר באופן מיידי ביחס לכל שינוי בפרטים 2.
שמסרתי. 

בכל מקרה בו אפעל בניגוד לאמור בהצהרה והתחייבות זו ו/או בכל מקרה בו לא אפעל בהתאם 3.
למתחייב מהצהרה והתחייבות זו, הנני מוותר באופן סופי ומוחלט על כל טענה ו/או תביעה נגד 
בית הספר ו/או נגד מי מטעמו בגין ההשלכות של כל מעשה ו/או מחדל כאלו וכן לוקח על עצמי 
את האחריות המלאה ומתחייב לשפות ו/או לפצות את הניזוקים בגין נזקים העלולים להגרם 

עקב כך לבית הספר ולכל מי מטעמו.

     בנוסף: אני מצהיר/ה בזאת כי מילאתי את כל הפרטים הנדרשים בטופס זה כפרטיי המלאים והנכונים וכי    

     הבנתי והסכמתי לכל האמור לעיל. 

 _______________________________      

      חתימת המועמד/הסטודנט 


