הפרס לספרות צבאית ע"ש האלוף יצחק שדה
מס' העמותה58-008-407-7:

הפרס לשנת תשפ"א  2021 -יוענק ליצירה מקורית בשפה העברית בנושאי צבא
וביטחון או בהיבטים ביטחוניים בחקר הסכסוך הישראלי  -ערבי
יתקבלו -
 .1ספרים אשר ראו אור ,במהדורה ראשונה ,החל מ 1 -באוקטובר 2018
(לא כולל אלבומים וקבצי מאמרים).
 .2חיבורים לשם קבלת התואר השלישי (דוקטורט) אשר נכתבו ,הוגשו ואושרו
על ידי הגוף המוסמך במוסד האקדמי בו נכתבו החל מ 1-באוקטובר 2018
(יש לצרף גם אישור המוסד האקדמי).
ניתן להגיש לתחרות ספר/חיבור שעומד בלוח הזמנים ,גם אם הוגש לתחרות בשנה
שעברה.
מגיש הבקשה מתבקש לדווח בעת הגשת הבקשה אם הספר/החיבור כבר זכה בפרס
אחר כלשהו.
הפרס יוענק לספר/חיבור שיימצא ראוי לכך על-ידי חבר השופטים שיבחר הוועד
המנהל של העמותה ,בכפוף לתקנותיה.
הפרס יוענק בטקס חגיגי ועל כך תבוא הודעה נפרדת.
יוצרים המעוניינים להציע מועמדותם לקבלת הפרס יגישו יצירותיהם
ב 4-עותקים עד ליום חמישי ה' ניסן תשפ"א  18.3.2021 -בשעה .10:00
יש למלא טופס הגשת מועמדות לקבלת הפרס ,המתאים מבין השניים שבהמשך,
ולצרף עותק אחד.
מסירת ספרים/חיבורים אישית או על-ידי שליח בלבד  -הפרס לספרות צבאית ע"ש האלוף יצחק
שדה ,בית הפלמ"ח ,רחוב חיים לבנון  ,10רמת אביב ,תל-אביב .לידי אסנת  -עמותת דור הפלמ"ח.
ימים ראשון עד חמישי ,בין השעות  9:30ל( .13:00 -אין לשלוח חבילות בדואר ישראל לכתובת
זו).
שימו לב כי במקרה של סגר בשל הקורונה – אין להגיע לבית הפלמ"ח .יש ליצור קשר במייל עם
דניאלה ולקבל הנחיות YizhakSadehPrize@gmail.com
למשלוח באמצעות דואר ישראל  -הפרס לספרות צבאית ע"ש האלוף יצחק שדה ,הצוות הדידקטי
בע"מ ,ת.ד 9136 .רמת גן ,מיקוד  .5219002אין לשלוח בדואר אקספרס.

הפרס לספרות צבאית ע"ש האלוף יצחק שדה
בית הפלמ"ח ,רחוב חיים לבנון  ,10תל-אביבYizhakSadehPrize@gmail.com 054-3943654 .

הפרס לספרות צבאית ע"ש האלוף יצחק שדה
מס' העמותה58-008-407-7:

תאריך______________:

טופס הגשת מועמדות  -לפרס ע"ש יצחק שדה לשנת תשפ"א – 2021
של ספר אשר ראה אור ,במהדורה ראשונה ,החל מ  1-באוקטובר .2018
נא לצרף עותק אחד מהטופס בעת משלוח  4עותקים מהספר.
ניתן להגיש עד יום חמישי ה 18.3.2021 -בשעה 10:00
שם המועמד/ת __________________________________________________________
כותר הספר המוגש ______________________________________________________
כותרת משנה____________________________________________________________
מועד פרסום הספר (חודש ושנה) _________________________________________
שם ההוצאה _________________ הוצא בשיתוף עם (אם קיים) ___________________________
האם הספר כבר זכה בפרס כלשהו? כן  /לא .באיזה פרס? _______________ לשנת _____
יש למלא את כל פרטי המועמד ,גם אם הספר מוגש על-ידי הוצאת הספרים  -זהו תנאי להגשת מועמדות
המועמד/ת____________________________________:
כתובת _____________________________________
טלפון בבית ___________________/

מיקוד ____________

טל' נייד __________________/

מייל___________________________________________@___________________________
שם ההוצאה ___________________ :כתובת ______________________ מיקוד ____________
אם הספר מוגש על-ידי הוצאת ספרים:
איש/אשת קשר בהוצאה ________________
מייל _______________________________________@______________________
טלפון במשרד _____________________/

טל' נייד __________________/

הפרס לספרות צבאית ע"ש האלוף יצחק שדה
בית הפלמ"ח ,רחוב חיים לבנון  ,10תל-אביבYizhakSadehPrize@gmail.com 054-3943654 .

הפרס לספרות צבאית ע"ש האלוף יצחק שדה
מס' העמותה58-008-407-7:

תאריך______________:
טופס הגשת מועמדות  -לפרס ע"ש יצחק שדה לשנת תשפ"א – 2021
חיבור לשם קבלת התואר השלישי (דוקטורט) ,אשר נכתב ,הוגש ואושר על ידי הגוף המוסמך
במוסד האקדמי בו נכתב ,החל מ 1-באוקטובר ( 2018יש לצרף גם אישור המוסד האקדמי).
ניתן להגיש עד יום חמישי ה 18.3.2021 -בשעה .10:00

נא לצרף עותק אחד מהטופס בעת משלוח  4עותקים של החיבור.

שם המועמד/ת ___________________________________________________________
כותרת החיבור המוגש ______________________________________________________
כותרת משנה____________________________________________________________

המוסד האקדמי __________________________

מחלקה___________________

האם החיבור כבר זכה במלגה או פרס כלשהם? כן  /לא
באיזה פרס? _______________ לשנת _______
מועד אישור החיבור _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
יש למלא את כל פרטי המועמד  -זהו תנאי להגשת המועמדות
המועמד/ת____________________________________:
כתובת _____________________________________
טלפון בבית ___________________/

מיקוד ____________

טל' נייד __________________/

מייל____________________________________@________________________
שם איש/אשת קשר במוסד האקדמי (מזכיר/ה לענייני דוקטורנטים) ________________
מייל_______________________________________@_____________________
טלפון במשרד ________________ _____/או

טל' נייד __________________/

הפרס לספרות צבאית ע"ש האלוף יצחק שדה
בית הפלמ"ח ,רחוב חיים לבנון  ,10תל-אביבYizhakSadehPrize@gmail.com 054-3943654 .

