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 202173.מס   הצעת מחיר

 

 

  ה מניעתית חינוכית שלסדנ מבקשת בזה להגיש הצעת מחיר עבור דיר אל אסד –המועצה המקומית  

 הנ"ל:הפירוט קות ד 30באורך כ צילום והפקת סרט 

 מטרת הסדנה: 

היכרות עם עולם הקולנוע  דרך   חברתיות, הסברה והעלאת מודעות לתופעות האנטי מניעה ❖

 ואלכוהול. וללים השימוש בסמיםהש הענקת כלים להפקת סרטיםו

 : קהל יעד

 , הורים ואנשי מקצוע. 12-18ובסיכון מגילאי  םנורמטיביי/ נערות  נערים ❖

 הרכב קבוצה: 

 משתתפים.  20-30 ❖

 תוכן הסדנה: 

 המשך.בועית / ייקבע במפגשים מרוכזים בתדירות ש ❖

 .סמים, עישון נרגילה, שתיית אלכוהול, משקאות אנרגיהנזקים הטמונים ב ❖

 סוגים והשלכות.ברשת  /אלימות פיזית / מילולית  ❖

 סכסוכים. תרוןישור ופ/ קבלת החלטות במצבי לחץ / ג  הכלה ❖

 .  T.D.O / מפגש יותפעילויות קבוצת ❖

 כולל עריכה.  יסודות כתיבת תסריט ❖

 / יסודות טכניים / סוגי מצלמות.  תפעול מצלמה /נועית הקול  הקומפוזיציהיסודות  ❖

 והפקת הסרט.ה עריכ  השתלת תרגום לעברית /    /ועי כולל ציוד וצוות מקצ ימי צילום ❖

 תתפים. יגי והקרת הסרט עם חלוקת תעודות הוקרה למשטקס סיום חג ❖
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 דגשים חשובים והערות: 

 או yusufasadi@hotmail.comלדוא"ל:   PDFנא לשלוח את ההצעה חתומה בקובץ   •

 . 12:00שעה   22/09/2021 ה עדמועצרכש ב ה תיבתלת ני במעטפה סגורה במסירה יד

 . ת מחיר תכלול את כל העלויות של הסדנהההצע •

 המוצע עבור הסדנה בנוסף לקורות חיים ותעודות השכלה.   לצרף את הסילבוסנא  •
 

   ם על זכיין.זמינות להתחלת הסדנה במיידי כשמכריזי •
 

 הצעה ללא חתימה וחותמת לא תתקבל. •

 . גשת החשבוניתהו. מרגע סיום הפרויקט  90שוטף + - תנאי תשלום •

 . 054-7285519טל: לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם מר' וסים עומר,  •

 
 

 
 

 
 בכבוד רב 

 יוסף אסדי 
 מועצה גזבר ה
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