
 
 

 5718185-03, פקס 5718188-03, טל. 53583, גבעתיים  1רח' כורזין 
 580064335 , אישור מוסד ציבורי לקבלת תרומות580064335עמותה רשומה מס' 

 139903, חשבון מס'  500סניף בנק הפועלים בע"מ ת"א , 

2020פברואר   

 פסח,היתקיים בחופשת ל סינמטק תל אביב בשיתוף אלו"ט ש"חדשות ואקטיביזם" קורס 

 .09:00-14:00, בין השעות 31/3-6/4/2020בימים שלישי, רביעי, חמישי, ראשון ושני, 

 .8-12בגילאי  לחניכים משולבים יחידניתמיועד 

כיצד מצלמים ראיון מצוין, מה זה בעצם תחקיר, ואיך כותבים והופכים  :בואו לרכוש כלים עיתונאיים וקולנועיים

לצלם, להקליט, באולפן מסך ירוק מיוחד נלמד  שיחת היום.אחת שהופכת להמכה גלים ו כתבה חדשותית לכזו

 !את דעתכם על כל מה שקורה סביבכם לחקור, לחשוף, ולהביע הצטרפו אלינו , להגיש ולראיין.לערוך

 וכן עוזרי מדריך בהתאם לגודל הקבוצה.  ועבר בעזרת מדריכי קולנוע מנוסיםהפעילות ת

 אנא מהרו להירשםמספר המקומות מוגבל ,. 

 .כל הציוד כלול ואין צורך בידע קודם בתחום הקולנוע 

 קלה מהבית. יש לבוא עם ארוחה, כוללת ארוחת צהריים לא הפעילות 

 התשלום יגבה בעת הרישום. .טופס השמה )או תשלום בגובה הסכום(₪ +  480: הקורסעלות 

 ₪. 50סך בתיתנן הנחה  2018-2020לשנים חברות דמי ששילמו לחברי אלו"ט 

 :החזר במקרה של ביטול הרישום

 יוחזרו דמי הרישום במלואם.  :עד שבועיים מיום פתיחת המסגרת 

 דמי רישום₪  50הסכום בניכוי של  יוחזר :משבועיים מיום פתיחת המסגרת פחות. 

דרשת השתתפות הורים נ, עבורו לקבל טופס השמה םזכאי - במשרד הרווחה יםהמוכר אוטיזם עם חניכים

לפי . יש לבקש טופס השמה ללשכת הרווחה ברשות המקומיתישירות אשר תשולם  ₪ 43 -קבועה על סך

סמל תעריף:    , 201479סמל מסגרת: , בסינמטק תל אביבקייטנת אלו"ט  המסגרת: שם הפרטים הבאים:

 _._6/4/2020-31/3__תאריכים: , 4701

 .5358301 גבעתיים, 1 כורזין' רח, ט''אלו :לכתובתידי רחל מוטביינור ל להעביר יש טופסה את

 .rishum@alut.org.ilאו בדוא"ל  7238360-03 לפקס לשלוח ניתן הטופס של העתק

 .מקומכם במסגרת אינו מובטח עד להסדרת התשלום ושליחת טופס ההשמה חתום 

  המקומות מוגבלמספר. 

  נרשמיםספר מינימלי של במבאישור משרד הרווחה ו מותניתפתיחת הקייטנה. 

03-: תא הקולי בטלפוןהודעה ב השאירונתקלתם בבעיה במילוי הטופס, . במידה וכאן צולח ההרשמה להתחלת

 .שעות להשלים את הרשמתכם 72וניצור עמכם קשר בתוך  6296670

 .הטלפון המצורף בלבדדרך האתר או ההרשמה תתבצע 

 .052-5376794לרונה לוי, מנהלת תחום הפנאי באלו"ט בטלפון ם בנוגע לתוכן הקורס ניתן לפנות לפרטי

 !מהנה חופשה


