קצת עלינו
בית  9הוקם כעמותה בשנת  2002במכללה האקדמית גליל מערבי ועבר לפעול בקמפוס הנמל בעיר
התחתית בחיפה באוק . 2009
בית  9הינו גם בית ספר יוצר לתיאטרון בובות המכשיר אומנים יוצרים ומנחים בתחומי תיאטרון
הבובות  ,וגם תיאטרון יוצר ,מפיק ומארח.
אנחנו מהווים בית לאומנים יוצרים בתחומי תיאטרון הבובות והתיאטרון החזותי  -לכל המשפחה
ולמבוגרים.
אנחנו מאמינים כי הכשרון הינו פרי של התמסרות ,חקר ,התנסות ,והקשבה .וכי האוירה התומכת
הכרחית לבטוי אישי.

ושמחים על הזכות שנפלה בחלקנו ללוות אנשים יוצרים בתהליכי היצירה.
הלימודים בבית 9
תוכנית הלימודים בבית  9נבנתה כדי להכשיר אומנים יוצרים ומנחים בתחומי תיאטרון הבובות.
הלימודים בבית  9נעשים בחלל התיאטרון והסטודיו ,ומאפשרים לתלמיד להתנסות בחוויה
התיאטרלית בתנאים מאובזרים היטב ,ומעודדי יצירה
בבית  9מלמדים אומנים יוצרים -מהשורה הראשונה של אומני תיאטרון הבובות בארץ ,כולם אנשי
תיאטרון ומה פעילים.
בית  9הינו חלק ממתחם , 21בעיר התחתית המתחדשת בחיפה ,בו פועלים אומנים בתחומים
אומנות מגוונים  .זהו מתחם מעורר השראה.

הלימודים בבית  9נערכים בקבוצות קטנות.
התוכנית משלבת בין לימודים מעשיים ותיאורטיים ,מפגשים עם אומנים יוצרים וצפייה בהצגות.
תוכנית הלימודים מאפשרת לתלמיד ללמוד יום ארוך בשבוע במהלך שנתיים ,ובשנה השנייה או
השלישית לעבוד על פרוייקט אישי ,בהנחיית מורה מצוות המורים להעלאת הצגה .
הלימודים משלבים התנסות מול קהל בפרוייקטים בית ספריים בפסטיבלים בארץ ובעולם וארועי
תרבות וגם תרומה לקהילה.

קבלה ללימודים -ראיון אישי ותיק עבודות.
תעודות

תלמיד יקבל תעודת סיום על כל קורס שלמד  -אם נכח לפחות  80%מהשעורים ועמד בכל דרישות
הקורס וזאת בהתאם להחלטה סופית ובלתי ניתנת לערעור של המרצה/ים .
תלמיד יקבל תעודת אומן יוצר ומנחה בסיום כל תוכנית הלימודים אם עמד בכל דרישות התוכנית
וזאת בהתאם להחלטה סופית ובלתי ניתנת לערעור של המרצה/ים .
העלאת הצגה
לבוגרי בית  9ניתנת האפשרות להשתלב בתיאטרון בית  9ולהעלות הצגת תיאטרון קטן או פרוייקט
אישי בהנחיית מורה מצוות המורים.

בוגר בית  9שהעלה שקיבל בימוי ליצירתו מתיאטרון בית  9יעלה את הצגתו  5פעמים בבית 9
כהצגת הרצה והתנסות.
ועוד  5הצגות בתשלום  70%מסך ההכנסה ואו  ₪ 600הגבוה מביניהם.
אם בגלל מגבלה כלשהי היוצר לא יכול לעמוד במחוייבות להרצות ,תישמר הזכות לבית  9להעביר
את היצירה לבובנאי אחר.
זכויות יוצרים

כל הזכויות לתכני הלימוד שמורות לבית .9
כל הזכויות של הפרויקטים,ההצגות והתרגילים שמורות לבבית .9
בריאות
התלמיד אחראי לבריאותו וככל שקיימת בעיה כלשהי מתחייב לשתף אותנו לפני תחילת הלימודים
ובמהלכה.
הסדרי תשלום

שכר לימוד עבור  2קורסים  10% -הנחה על הקורס השני.
לומדי מסלול –  3קורסים  30% -הנחה על שלושתם  ₪ 350 +דמי רישום.
דמי הרשמה לקורסים .₪ 350
במקרה והתשלום ממומן על ידי גורם חיצוני שאינו הסטודנט יחוייב הגורם להגיע להזדהות בבית .9
אפשרויות תשלום:
ניתן לשלם בהמחאות או בכרטיס אשראי ,ללא ריבית.
ניתן לפרוס את התשלומים עד  12תשלומים )תשלום אחרון יינתן לא יאוחר מתום שנת הלימודים(.
ניתן לשלם במזומן  -בתשלום אחד.
הגבייה מראש לשנת הלימודים כולה  -עד סיום חודש אוקטובר.
במקרה של המחאות חוזרות או ביטול פעולה בכרטיס אשראי ,יחויב הסטודנט בדמי הביטול לפי
תעריפי הבנקים.

הפסקת לימודים
סטודנט המעוניין להפסיק לימודיו יודיע על כך בכתב .החיוב בשכר הלימוד בהתאם לתקנון ביטול
לימודים והחזר שכר לימוד.

שכר הלימוד ישולם גם במקרי היעדרות.
תקנון ביטול לימודים והחזר שכר לימוד

במקרה של ביטול בתוך  14ימים ממועד הרישום ,יהיה הסטודנט זכאי להחזר שכר הלימוד ששילם,
לא כולל דמי הרישום .בית  9יהיה זכאית לגבות דמי ביטול בהתאם להוראות תקנות הגנת הצרכן
)ביטול עסקה( ,התשע״א.2010-
לאחר תחילת הלימודים ועד המפגש הרביעי )כולל(  -יוחזר שכר הלימוד בניכוי  ₪ 170עבור כל
שיעור שהסטודנט השתתף בו .לאחר מכן אין זכאות להחזר שכר הלימוד.

לאחר המפגש הרביעי לא יינתן החזר כספי על השכר לימוד.
כללי התנהגות:
תלמיד חייב למלא אחר כללי ההתנהגו הבאים:
על התלמידים להקפיד על התנהגות נאותה במסגרת הלימודים ,האירועים ורשתות חברתיות.
לשמור על רכוש בית  9ועל הניקיון והסדר בתחומיו.
במקרה של אי עמידה בכללי ההתנהגות  -בית  9רשאי להפסיק את לימודי התלמיד.
בית  9שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים בלא הודעה מוקדמת בפרטים המופיעים בתקנון זה
והשינויים יחייבו את הלומדים בבית .9
הגעה
בית  9ממוקם כדקה הליכה מתחנת רכבת מרכז השמונה ,וכחמש דקות הליכה מתחנת הכרמלית
בכיכר פריז.

כתובת :חיפה רחוב הנמל 69
אתר אינטרנטwww.bait-9.com :
פייסבוק :בית  - 9הבית ללימודי בובנאות ,תיאטרון פרינג׳ וגילוף בעץ

אנחנו מזמינים אתכם לגלות עולמות חדשים ולהיות חלק מהבית שלנו ..שהוא שוקק חיים,
עשייה ושמחת יצירה..

חתימת התלמיד _________________

