
 

 

 2021 יוני

 בסינמטק תל אביב 2021קיץ  קורס

NETKIDS 

 
 

 ,יקריםחניכים והורים 
קורס ייחודי לאחר שנת הפסקה, שיתוף הפעולה עם סינמטק תל אביב ממשיך גם הקיץ. אנו פותחים 

 (.למידע נוסףלחניכים משולבים יחידנית. ההשתתפות אפשרית בליווי משלב/ת )
 

 ?בעצמכם אותם ליצור כדאי אולי... הקיץ כל NETFLIXב וסדרות סרטים לראות במקום
מקצועי בן שבוע שילמד אתכם צילום, סינמטק תל אביב מציגים בפניכם קורס קולנוע וטלוויזיה 

או בקיצור, כל מה שצריך לדעת כדי ליצור את הסדרה הבאה שכולם יתמכרו  -עריכה, בימוי וכתיבה
 אליה.
כל קבוצה תבחר ז'אנר, תגלה את הקסמים שמאחורי העשייה שלו, ותצלם סרטון גמר שיוקרן  איך?

 בהקרנה חגיגית להורים ביום האחרון לקורס. 
 1-5.8.21בין התאריכים   14:00עד  9:00ה' בשעות -ימים א'ב ?מתי

 10-14גילאי  לאילו גילאים?
הילדים מקבלים מצלמות, מכשירי הקלטה, מיקרופונים, מחשבי עריכה ופנסי  במה מצלמים?

 תאורה. אין צורך להביא ציוד מהבית.
דקות לאכול ארוחת בוקר וארוחת צהריים. ניתן לקנות  20לא, יש הפסקה בת  האם כלולה ארוחה?

 בתוך מתחם הסינמטק, לא תאושר יציאה של ילדים מחוץ למתחם לקנות בשעות הקורס.
 הפעילות תועבר בעזרת מדריכי קולנוע מנוסים וכן עוזרי מדריך בהתאם לגודל הקבוצה.  מי מדריך?

 רו להירשם.*מספר המקומות מוגבל, אנא מה
 

 . התשלום יגבה בעת הרישום.טופס השמה ₪ + 084: הקורסעלות 
 ₪. 50תיתנן הנחה בסך  2021-2023לחברי אלו"ט ששילמו דמי חברות לשנים 

 :החזר במקרה של ביטול הרישום
  .עד שבועיים מיום פתיחת המסגרת: יוחזרו דמי הרישום במלואם 
 דמי רישום.₪  50הסכום בניכוי של  פחות משבועיים מיום פתיחת המסגרת: יוחזר 

https://alut.org.il/?page_id=410
https://alut.org.il/?page_id=410


 

 

חניכים עם אוטיזם המוכרים במשרד הרווחה זכאים להשתתפות הרווחה במימון באמצעות טופס 
. יש השמה, עבורו נדרשת השתתפות הורים אשר תשולם ישירות ללשכת הרווחה ברשות המקומית

סמל  ,בסינמטק תל אביבקייטנת אלו"ט  שם המסגרת: :לפי הפרטים הבאיםלבקש טופס השמה 
 .2021/80/5-1תאריכים: , 4701סמל תעריף:  ,201479מסגרת: 

אשר בלעדיה לא ₪,  300: במקרים הבאים תגבה מההורים ערבות בסך לתשומת לבכם
 תתאפשר השתתפות של הילד בפעילות: 

במקרה שלא תתקבל השמה עבור הילד מהרשות המקומית, במערכות אלו"ט, עד  .א
 .11.07.21 תאריך

 .11.07.21 -במקרה של רישום ילד לפעילות, לאחר תאריך ה .ב
 ת אלו"ט(.במערכקבלת תשלום ההשמה לאחר  )הערבות תוחזר להורים

  המקומות מוגבל.מספר 
  מינימלי.נרשמים פתיחת הקייטנה מותנית באישור משרד הרווחה ומשרד החינוך ובמספר 
  וחזרה באחריות ההורים.לפעילות הסעות 

. במידה ונתקלתם בבעיה במילוי הטופס, השאירו הודעה בתא הקולי כאןלהתחלת ההרשמה לחצו 
 שעות להשלים את הרשמתכם. 72וניצור עמכם קשר בתוך  03-6296670בטלפון: 

 .מצורף בלבדההרשמה תתבצע דרך האתר או הטלפון ה

 
 03-6060882במס'  הקייטנה לנוי לוין מנהלת לפנות ניתן נוספים לפרטים

 lnoyl@cinema.co.i   המייל: דרך לפנות מומלץ

 
 

 מצפים לראותכם!
 בברכת חופשת קיץ מהנה,

 צוות הסינמטק
  וות הפנאי, אלו"טצ
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