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לכבוד:

בית צבי" - ביה"ס לאמנויות הבמה".

 ( ע"ר להתקבל כחברים בעמותה לסטודנטים לאפשר, הפחתה בשכר הלימוד :הנדון
. אודישנים ללא עלותקייםל,  )580042901

שלום רב,

.(2019)₪,   10,986,829 מחזור שנתי של העמותה הינו - .1
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 ) עמותה משלמת משכורות לעובדים בסך של    10,986,829₪מתוך התקציב השנתי (  .2
. ₪ 3,500,000כ 

 יחד עם זאת  ₪,303,000בית ספר נתן מלגות לסטודנטים בסך של כ  2019בשנת .3
. 340,000₪ הינו כ מנכ"ל העמותההשכר השנתי של 

 42 ) יש רק 580042901בעמותה  ( "בית צבי" ביה"ס לאמנויות הבמה, מספר ארגון: .4
 להתקבל לעמותה כחבר/ה וזאת בניגוד לתקנון כלל לא ניתן, כמו כן לסטודנטים חברים

.העמותה
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 התקנון של העמותה אינו מופיע באתר של בית הספר, לכן כדי לקרוא ו/או חשוב לציין:.5
, התלמידים לא מגישים   ₪ )33לקבל את התקנון חובה לשלם אגרה לרשם העמותות ( 

את הבקשה לרשם העמותות מטעמי אי נוחות.

. בנוסף אינכם מפרסמים את הדוחות ואת הפרוטוקולים, כך לסטודנטים לא ניתן 5.1
לקבל מידע עבור קבלת החלטות ו/או חלוקת תקציב בעמותה.

 ידוע שכל אזרח רשאי להגיש בקשה לרשם העמותות, בכפוף לתשלום האגרה
לקבל מידע הנדרש, אך מטעמי אי נוחות ולעיתים עקב המצב הכלכלי בלתי יציב 

סטודנטים בוחרים לא להגיש בקשה לשרשם העמותות.

ייתכן לא לכן , הציבורכספי במדובר , הממשלהמטעם שקלים מיליוני מקבלת העמותה .6
. ₪ לשנה )20,000כ  (עבור שכר הלימוד שהסטודנטים למשחק ישלמו סכומים גבוהים 

 ,עבור ש"ח  600כ לשלם המועמדים את לחייב אפשרי בלתי בנוסף"
  כלומרהאודישן", 

אשר למועמדים  "לא"או  "כן"להגיד כדי  ורקאך כספים לגבות לחלוטין אבסורד 
מעוניינים ללימודי משחק בעמותה.

אנו מבקשים:.7

.הפחתה בשכר הלימוד
.לא לגבות כספים עבור האודישן, להסתפק בדמי ההרשמה
.(*) לאפשר לסטודנטים להתקבל לעמותה כחברים
.לפרסם את הפרוטוקולים ואת תקנון העמותה
.לפרסם שכר הלימוד באתר

ולהיות כחברים לעמותה לסטודנטים להתקבל לאפשר מבקש 'המגן' ארגון  (*)
עבור שקלים אלפי משלמים אשר סטודנטים הכלליות, ובאסיפות בישיבות נוכחים 

 הציבורבכספי משתמש בית הספר אופן מן ובאיזה איך לדעת רשאים הלימודים 
ו/או בכספי העמותה. 

 ימי עסקים.30אנו מבקשים מכם לבצע את השינויים תוך .8

ברכוב רב,
המגן,
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ארגון שחקני התיאטרון והקולנוע. 

                                                                   


