
 

 מינהל התרבות 

 אמנים ותיקים ע"ש אריק איינשטייןטופס הגשת מועמדות לפרס השר ל
 לשנת תשפ"א 

 
  פרטים אישיים. א

 שם פרטי  _____________________ שם משפחה  ____________________ 

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

 ת.ז. _________________________   תאריך לידה ____________________  

 כתובת מגורים  _______________________________________________

 טלפון  _____________ נייד  _______________ פקס  _________________

 _________________________________ דוא"ל ____________________

 האם זכית בפרס זה בעבר? _______________________________________

 אם כן, אנא פרט/י את שנת הזכייה _____________________________

אם זכית בפרסים או מלגות מטעם משרד התרבות בעבר אנא פרט/י את שמות הפרסים ואת שנת/שנות 
 ___________________________________הזכייה 

__________________________________________________________ 
 

 (Xבאחד או יותר מהתחומים  הבאים )יש לסמן אני מגיש/ה את מועמדותי לפרס 
 

 מחול;  ____

 _____ תיאטרון;

 ספרות ושירה;  _____

 _____ מוסיקה אמנותית; 

 _____  זמר עברי;

 _____ אמנות פלסטית; 

 _____  קולנוע;

 
 הצהרה. ב

 :הנני מצהיר/ה כדלקמן

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

 ומסכימ/ה לכך שמועמדותי כפופה להוראותיו.

 אני אזרח/ית מדינת ישראל ותושב/ת קבע בה. .2

 אני מודע/ת לכך שהאחריות להגשת המועמדות באופן תקין ועל פי הנהלים הינה באחריותי.  .3



 

 מינהל התרבות 

לא שימשתי כחבר/ה בוועד הנאמנים או בוועדת השיפוט של אחד מפרסי משרד התרבות בשנה  .4

 הקודמת להגשת המועמדות.

 2021אינני משמש/ת כחבר/ה במועצת התרבות והאמנות או חבר באחד ממדוריה ובאחד בינואר  .5

 חלפו תשעה חודשים מיום סיום תפקידי זה. 

 לא זכיתי בפרס זה בעבר. .6

 כל הפרטים שרשמתי לעיל נכונים. .7

 
 )חתימת מקור( תאריך: _________ חתימת המועמד/ת: _________________

 

 הגשת מועמדות על ידי צד שלישי. ג

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

 שם משפחה __________________ שם פרטי  ________________________

 כתובת ____________________ מיקוד _________ טלפון ______________

 מקום עבודה ________________________________________________

 __דוא"ל___________________________________________________

 אופן ההכרות עם המועמד/ת ____________________________________ 

 ידי גורם שלישי, נדרשת הסכמת המועמד/ת. -במקרה שהגשת המועמדות בוצעה על
 יש להחתים את המועמד/ת המוצע/ת על טופס הגשת המועמדות. 

 
 מועמדות לפרס תתייחס רק לאדם שהוא בין החיים.  המועמדות מיוחסת לגברים ונשים כאחד.

           
 

 :עלייך לצרף טופס ההגשהבנוסף ל

 קורות חיים .א

 מכתב המפרט את השפעתך ותרומתך בתחום בו את/ה פועל/ת. .ב

 ביקורות בשפה העברית. 5ניתן לצרף עד  .ג

  נושאים הבאים כדלקמן:לבמידע לגבי תחום הפעילות יש להתייחס 

 

 תיאטרון: .1

 מאיאו ב *מעצב במהכשחקן,  פירוט ההצגות המרכזיות בהן השתתפת 

 (, שנת הפקהתאטראות, תפקידים )

 עסקת בעיצוב במה \ביימת \מספר שנים בהן שיחקת.  

 שנים, תפקידים( ?שמשת כמעצב במה \ביימת \באילו תאטראות שיחקת( 

 עד עמוד אחד( -בדף נפרד ) נוספים בהם השתתפת פרויקטים 
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 מעצב במה היא מעצב תפאורה, תלבושות או תאורה*הגדרת 

 

 מחול: .2

  עלאת היצירה, שנת , מקום היצירה, שנת היצירה)שם ה המחול המרכזיות בהן לקחת חלק יצירותפירוט

 (היצירה

  שם, שנות פעילות, מקום פעילות( ?היית חבר או לאלו להקות מחול יצרת עבודותבאילו להקות מחול( 

 עד עמוד אחד( -בדף נפרד ) נוספים בהם השתתפת פרויקטים 

 

 מוזיקה אומנותית: .3

 שם היצירה, פרט את שמות היצירות אותן כתבת  נצרטים בהם השתתפת כמבצע , כמנצח )סמן בעיגול( קו(

 שנת היצירה, מקום פרסום(

 ?שם, שנות פעילות, מקום פעילות( באילו תזמורות לקחת חלק( 

 עד עמוד אחד( -בדף נפרד  ) נוספים בהם השתתפת פרויקטים 

 

 י:ישראלבתחום הזמר ה .4

 שם היצירה, מקום פרסום, תרומה ליצירה(ביצעת \כתבת\אותם הלחנת שהתפרסמו פרט שירים 

 שם, שנות פעילות, מקום פעילות(הרכבים בהם היית שותף \מופעים\פרט הפקות( 

 עמוד אחד(עד  -בדף נפרד ) נוספים בהם השתתפת פרויקטים 

 

 ספרות ושירה: .5

 שנת הוצאה, שם ההוצאה לאור, שם היצירה, סוגה( / תרגמתפרט את הספרים אותם פרסמת( 

 עד עמוד אחד( -בדף נפרד ) נוספים בהם השתתפת פרויקטים 

 

 אמנות פלסטית: .6

  ,(שם המוזיאון או הגלריהפירוט התערוכות המרכזיות בהן לקחת חלק ? )שם התערוכה, שנה 

 עד עמוד אחד( -בדף נפרד ) נוספים בהם השתתפת יקטיםפרו 

 

 קולנוע: .7

 שם הסרט, שנת הסרט, מועד  עורך \שחקן  \מפיק \צלם \פירוט הסרטים המרכזיים בהם השתתפת כבמאי (

 יציאתו לאקרנים(

 עורך \שחקן  \מפיק \צלם \כבמאי /תמספר השנים בהם שימש 

 אחד( עד עמוד -בדף נפרד ) קטים נוספים בהם השתתפתפרוי 
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 יש למלא את טופס הגשת המועמדות באופן דיגיטלי ולהגישו חתום יחד עם כל החומר הנלווה 
 

pdfבקובץ אחד מאוגד סרוקכמפורט להלן   ולהעבירו לכתובת מייל  
 t a r but s t a r s @gma i l .c om 

 
 ".ותיקים ע"ש איינשטיין לשנת תשפ"אהפרס לאמנים : "בצרוף שם הפרס

 
 2021בדצמבר  14יום שלישי, י' בטבת תשפ"ב, המועד האחרון להגשת מועמדות הוא: 

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

 השיפוט. חומרי ההגשה לא יוחזרו לשולח.
 

tלפרטים ניתן לפנות לדוא"ל הפרס  a r but s t a r s @gma i l .c om 
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