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 2120  היצירה  עידודטופס הגשת מועמדות לפרס  
  םפרטים אישיי.  א

 _______  בן משה _ שם משפחה  __ איתןשם פרטי  ___

 יש להקפיד על רישום שם פרטי ושם משפחה כפי שאלה רשומים בתעודת זהות) (

 _____ 14.8.71תאריך לידה __    _____   028604924ת.ז. _________ 

 ___________________ _____86מסילת ישרים כתובת מגורים  ______________

 פקס ____________________________  ____ נייד  _________________ 0524299432טלפון  

 _______________________________________ eitan718@gmail.com____ "לדוא

 _______ לא?___בעבר זה בפרס זכית האם

 ________________ שכן, פרט/י את שנת/שנות הזכייה ____________________________ במידה

  ואת את שמות הפרסיםי / פרט אנא בעבר התרבות משרד מטעם מילגות או בפרסים זכיתש במידה

                                                                                                                                  פרס האמן הצעיר 2007              הזכייהשנות / שנת

  פרס שרת החינוך  2011                                            

  נהלי הגשה.  ב

 :)V-ב  לסמן(נא   PDF-ב בזאת  פיםמצור

 ת /המועמד  ידי על חתום מועמדות הגשת טופס ___ 

  השתתפותפירוט לגבי  כוללים, אשר ).C.Vבעברית (מלאים עדכניים ומתוארכים  קורות חיים ___ 

  יש לציין האם מדובר בתערוכת יחיד או תערוכה קבוצתית סלקטיבית, ופירוט לגבי ,בתערוכות

 . מלגותאו קבלת פרסים 

שם העבודה, השנה שבה נעשתה, ובאיזו מסגרת בציון  נבחרותצילומים של עבודות  20עד  _ __

 "ל.                        כנ  הסבר עם בלינק לעבודה קישור יגישו אמני וידאו ומיצג .הוצגה

 .וקיימים במידה ,ביקורת קטעי 5 דע ___ 

o שקופיות.  או חומרים תלת ממדיים קטלוגים, , עבודות מקוריות, אין להגיש תיק עבודות מודפס 
o אין צורך בהגשת המלצות . 
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 הצהרה.  ג

 :נני מצהיר/ה כדלקמןה

אני מכיר/ה את תקנון הפרסים הכללי של משרד התרבות שחל על הליך זה ואת תקנון הפרס  .1

 ומסכימ/ה לכך שמועמדותי כפופה להוראותיו.
 בה.תושב/ת קבע  וישראל   תאני אזרח/ית מדינ .2
 אחריות להגשת המועמדות באופן תקין ועל פי הנהלים הינה באחריותי. המודע/ת לכך שאני   .3
ועדת השיפוט של אחד מפרסי משרד התרבות  וועד הנאמנים או בבו  ה/לא שימשתי כחבר .4

 בשנה הקודמת להגשת המועמדות.
ובאחד   .5 ממדוריה  באחד  חבר/ה  או  והאמנות  התרבות  במועצת  כחבר/ה  משמש/ת  אינני 

 חלפו תשעה חודשים מיום סיום תפקידי זה.  2021בינואר  
התרבות והספורט בתחומי האמנות הפלסטית, או   משרדבפרס זה, או בפרס    לא זכיתי .6

 ).2020-2016קרי בשנים  (  בפרס מפעל חיים במהלך חמש השנים האחרונות
 ).2020-2019קרי בשנים  (  מן הצעיר במהלך השנתיים האחרונותבפרס האלא זכיתי   .7
 כל הפרטים שרשמתי לעיל נכונים. .8

 
 חתימת מקור )( ___ חתימת המועמד/ת : ______________________29.10.21תאריך :__

 
 הנחיות להגשת מועמדותד.  

ים הכללי של את תקנון הפרס  בעיון  כדי למנוע אי הבנות והגשת מועמדות לא תקינה חובה לקרוא

 טופס הגשת המועמדות.משרד התרבות והספורט, את תקנון הפרס ואת  

חתום יחד עם כל ולהגישו  מאוגד אחד    pdfבקובץ    בלבד  באופן דיגיטלי  להגישיש    הטופסאת  

עידוד היצירה שם הפרס "פרס    בציון  artfor2021@gmail.comהחומר הנלווה לכתובת דוא"ל:  

2021." 
 2021בנובמבר    3תשפ"ב,     ח בחשוון רביעי, כ"המועד האחרון להגשת מועמדות הוא: יום  

 

פניות ובקשות שתגענה לאחר מועד ההגשה או שלא על פי תנאי הסף או נהלי ההגשה לא תועברנה 

 לוועדת השיפוט. החומר לא יוחזר. לפרטים ניתן לפנות לדוא"ל הפרס.
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 שלישי הגשת מועמדות על ידי צד  .  ה

 לפרס, נא למלא את הפרטים הבאים:   תבמקרה שהבקשה מוגשת שלא על ידי המועמד/

 משפחה _______________________ שם פרטי  __________________________   םש

 כתובת _______________________מיקוד ___________ טלפון ___________________ 

  דה ___________________________ מקום עבו

 __________________________________________________________   דוא"ל

ת /אופן ההכרות עם המועמד  

 ________________ _____________ ______________________________________ 

 .ת/נדרשת הסכמת המועמד  – ידי גורם שלישי  -במקרה שהגשת המועמדות בוצעה על

 המוצע על טופס הגשת המועמדות.  ת/יש להחתים את המועמד

 המועמדות מיוחסת לגברים ונשים כאחד.
 


