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 ש האלוף יצחק שדה"הפרס לספרות צבאית ע

  YizhakSadehPrize@gmail.com  3943654-054.   אביב-תל, 10רחוב חיים לבנון , ח"בית הפלמ

יוענק ליצירה מקורית בשפה העברית בנושאי צבא   1202  - א "פהפרס לשנת תש

 ערבי -וביטחון או בהיבטים ביטחוניים בחקר הסכסוך הישראלי 

  -יתקבלו 
 8201אוקטובר ב 1 -מהחל , במהדורה ראשונה, ספרים אשר ראו אור .1

 (.בצי מאמריםקלא כולל אלבומים ו)
    וואושר והוגש, אשר נכתבו( דוקטורט)השלישי  תוארהלשם קבלת  יםחיבור .2

  8201באוקטובר  1-מ החל  ועל ידי הגוף המוסמך במוסד האקדמי בו נכתב
  (. האקדמי יש לצרף גם אישור המוסד)

 
 גם אם הוגש לתחרות בשנה , שעומד בלוח הזמנים חיבור/יתן להגיש לתחרות ספרנ 
 .עברהש 

 
פרס ב הזככבר   חיבורה/מגיש הבקשה מתבקש לדווח בעת הגשת הבקשה אם הספר

 .אחר כלשהו
יבחר הוועד ידי  חבר השופטים ש-לכך על מצא ראויישי חיבור/הפרס יוענק לספר

 .בכפוף לתקנותיה, המנהל של העמותה

 .ועל כך תבוא הודעה נפרדת הפרס יוענק בטקס חגיגי

 יוצרים המעוניינים להציע מועמדותם לקבלת הפרס יגישו יצירותיהם

 .0001:בשעה  1.202.318   -א  "ניסן תשפ'  ה חמישי עותקים עד ליום  4-ב

, המתאים מבין השניים שבהמשך, למלא טופס הגשת מועמדות לקבלת הפרסיש 
 .עותק אחדולצרף  

ש האלוף יצחק "הפרס לספרות צבאית ע - בלבד ידי שליח-על אישית אוחיבורים /מסירת ספרים

. ח"עמותת דור הפלמ -אסנת  לידי.  אביב-תל, רמת אביב, 10רחוב חיים לבנון , ח"בית הפלמ, שדה
אין לשלוח חבילות בדואר ישראל לכתובת )   .0031: -ל 03:9בין השעות , ימים ראשון עד חמישי

 (.זו

עם  ליצור קשר במייל יש . ח"אין להגיע לבית הפלמ –של  סגר בשל הקורונה שימו לב כי במקרה 

 YizhakSadehPrize@gmail.com  לקבל הנחיותודניאלה 

הצוות הדידקטי , ש האלוף יצחק שדה"הפרס לספרות צבאית ע - למשלוח באמצעות דואר ישראל

 .אין לשלוח בדואר אקספרס . 5219002מיקוד ,  גןרמת   9136. ד.ת   , מ"בע
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 :______________תאריך
 

 1202 – א "פש יצחק שדה לשנת תש"פרס על -טופס הגשת מועמדות 

 .8201באוקטובר  1-מ החל , במהדורה ראשונה, אור הספר אשר רא של 

 .עותקים מהספר 4נא לצרף עותק אחד מהטופס בעת משלוח 

 0001:בשעה   1.202.318 -ה חמישיניתן להגיש עד יום 

 __________________________________________________________ת /המועמדם ש

 ______________________________________________________כותר הספר המוגש 

 ____________________________________________________________משנהכותרת 

 ( _________________________________________חודש ושנה)מועד פרסום הספר 

 ( ___________________________אם קיים)הוצא בשיתוף עם  _________________שם ההוצאה 

 _____לשנת ?   _______________  באיזה פרס. לא/ כן ?   האם הספר כבר זכה בפרס כלשהו
 

 מועמדותזהו תנאי להגשת  -ידי הוצאת הספרים -גם אם הספר מוגש על, יש למלא את כל פרטי המועמד

 ____________________________________ :ת/המועמד

 ____________מיקוד _____________________________________     כתובת 

 ______________/____נייד ' טל______________/____          _טלפון בבית 

 ___________________________________________@___________________________מייל

 ____________מיקוד ______________________  כתובת : ___________________  שם ההוצאה

 :ידי הוצאת ספרים-אם הספר מוגש על

 ________________ קשר בהוצאה אשת /איש

 _______________________________________@______________________מייל 

 ______________/____נייד ' טל________________/_____      טלפון במשרד 
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 :______________תאריך

 
 1202 – א"פלשנת תשש יצחק שדה "עפרס ל -טופס הגשת מועמדות 

 הוגש ואושר על ידי הגוף המוסמך, ר נכתבשא ,(דוקטורט)לשם קבלת התואר השלישי חיבור 

  .(יש לצרף גם אישור המוסד האקדמי)   8201באוקטובר  1-מהחל , במוסד האקדמי בו נכתב

  .0001:בשעה   1.202.318 -ה  חמישיניתן להגיש עד יום 

 .חיבורשל העותקים  4הטופס בעת משלוח עותק אחד מנא לצרף 

 

 ___________________________________________________________ת /שם המועמד

 ______________________________________________________המוגש ת החיבור כותר

 ____________________________________________________________כותרת משנה

    ___________________לקהמח     __________________________המוסד האקדמי 

 לא/ כן ?   או פרס כלשהם במלגהכבר זכה  החיבורהאם 

 _______לשנת ?   _______________  באיזה פרס

_ החיבור אישור מועד  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 מועמדותזהו תנאי להגשת ה - יש למלא את כל פרטי המועמד

 ____________________________________ :ת/המועמד

 ____________מיקוד _____________________________________     כתובת 

 ______________/____נייד ' טל_______________/____          טלפון בבית 

 ____________________________________@________________________מייל

   ________________    (לענייני דוקטורנטים ה/מזכיר)במוסד האקדמי אשת קשר /איששם 

 __________________________________________@__________________מייל

 ______________/____נייד ' טל    או________________/_____  טלפון במשרד 
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