
 
 

20תקנון השתתפות בקורס הכתבים של ערוץ   

 !לכתבי טלוויזיה 20אנו שמחים שבחרת לקחת חלק בקורס המעשי של ערוץ 

 

 :כללי

 20המפעיל את ערוץ , מ"יהודי ישראלי בעידי ערוץ -מתקיים על"(, הקורס: "להלן) 20הקורס המעשי להכשרת כתבים של ערוץ  .1

 "(. או הערוץ" החברה: "להלן)בטלוויזיה ובפלטפורמת החברתיות 

לרבות התחייבויותיהם וזכויותיהם של הנרשמים , פיהם ינוהלו ההרשמה וההשתתפות בקורס-תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על .2

 .לשלם עבור ההשתתפות בקורסהשירותים שיקבלו מהחברה והתשלום שעליהם , והמשתתפים

 .יש לקרוא את כל הוראות התקנון בעיון, ולפיכך, מילוי טופס ההרשמה לקורס מבטא את הסכמת הנרשמים והמשתתפים לתנאי תקנון זה .3

 .החברה רשאית לערוך שינויים בתקנון זה מבלי להודיע על כך מראש .4

 .או לתקנו מעת לעת/אית לשנותו ותקנון זה יחול על כלל הנרשמים והמשתתפים בקורס והחברה רש .5

 .תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועד לנשים וגברים כאחד .6

 

 :ההרשמה

בו יספרו בקצרה ( עד דקה)המעוניינים יצרפו סרטון קצר , וכן, תיעשה באמצעות טופס ההרשמה המצורף כנספח לתקנון ההרשמה לקורס .7

את הטופס יש לשלוח לכתובת (. ניתן לצלם באמצעות טלפון נייד, אין צורך בצילום מקצועי)על עצמם ומדוע ברצונם לקחת חלק בקורס 
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 .על כל נרשם לוודא כי הוא עומד בתנאי ההרשמה וכי יהא מסוגל לעמוד בדרישות הקורס, בטרם ההרשמה .8

 . החברה תזמן לראיון קבלה את הנרשמים שיימצאו המתאימים ביותר. תאימות תענינהרק פניות מ .9

 

 :הקורס

מרבית השיעורים יועברו  .או בכל מועד אחר שתפרסם החברה יורביע שלישיבימים , 01.12.20החל מיום , מפגשים 12הקורס יכלול  .10

 .שיעורים פרונטליים יתקיימו בירושלים 3-כ, באמצעות הזום

, עבודה עיתונאית: לרבות, יקנה למשתתפים כלים בסיסיים להכנת כתבות והגשת תכניות טלוויזיה ויכלול הרצאות בנושאים שוניםהקורס  .11

 .הקורס יכלול עבודת גמר מעשית. הגשה מול מצלמה ועוד, אתיקה בשידור, מדיה-דיגיטל וניו, תחקיר ועריכת כתבות, הפקה, צילום

עמדו במלוא מטלות הקורס והגישו עבודת , מהשיעורים לכל הפחות 85% –תעודת גמר תוענק למשתתפים אשר לקחו חלק פעיל ב  .12

 .גמר

 

 



 
 

 :עלות ותנאי התשלום

 

 

 .ומעלה בלבד 21ההשתתפות בקורס מגיל  .13

 .למשתתף ₪ 1,900הקורס בעלות כוללת של  .14

החברה רשאית לבטל השתתפות בקורס ככל שהמשתתף לא יסדיר את . ההשתתפות בקורס מותנית בתשלום מלא טרם תחילת הקורס .15

 .עיכוב בתשלומים אף עלול לעכב את קבלת תעודת הגמר. התשלום לכל המאוחר שבוע לפני תחילת הקורס

התשלום יוחזר לו החלק היחסי של , במקרה כזה. לא יאוחר מהשיעור הרביעי, משתתף שמבקש להפסיק את השתתפותו יעשה זאת בכתב .16

לא יהא זכאי המשתתף להחזר תשלום , משתתף שיבקש לבטל את השתתפותו לאחר השיעור הרביעי. בגין השיעורים שטרם התקיימו

 .גם אם ביטל השתתפותו או לא הגיע לשיעורים, כלשהו

 

 :שונות

 . ההשתתפות בקורס אינה מבטיחה עבודה או השתלבות בתחום הטלוויזיה .17

 .כניות הערוץואת המשתתפים שישולבו בת, לשיקול דעתה הבלעדי, לבחור החברה לתוכ, מבין מצטייני הקורס .18

בכפוף להשבת מלוא , זאת. גם ככל שנרשמו אליו משתתפים, לבטל את הקורס טרם פתיחתו, לשיקול דעתה הבלעדי, החברה רשאית .19

 .התשלום לנרשמים ששילמו

 '.סדר השיעורים וכד, הימים ושעות השיעורים ,המרצים לרבות בזהות, החברה רשאית לבצע שינויים בתכנית הלימודים .20

ובכל , או בכל החומרים שיתקבלו על ידי המשתתפים במהלך הקורס/והבעלות המלאה והבלעדית בכל התוצרים ו, כל זכויות היוצרים .21

 . פי שיקול דעתה הבלעדיעל , שייכות לחברה באופן בלעדי ולחברה שמורה הזכות לעשות שימוש בלתי מוגבל בתוצרים אלו, חלק מהם

 .בהרשמתו לקורס מאשר המשתתף כי הוא קרא את התקנון ומסכים לאמור בו .22


