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טופס הגשת מועמדות לקבלת פרס שרת התרבות והספורט
לעידוד יוצרים בתחום שימור וטיפוח תרבויות ישראל ע"ש יצחק נבון
בתחום הספרות
א .פרטים אישיים
שם פרטי _________________________ שם משפחה ________________________
(יש להקפיד על רישום שם פרטי ושם משפחה כפי שאלה רשומים בתעודת זהות)

ת.ז ____________________________ .תאריך לידה ________________________
כתובת מגורים ______________________________________________________
טלפון _______________ נייד _________________ פקס ____________________
דוא"ל_____________________________________________________________
האם זכית בפרס זה בעבר?_______________________________________________
במידה שכן ,פרט/י את שנת/שנות הזכייה_______________________________________
במידה שזכית בפרסים או מילגות מטעם משרד התרבות בעבר אנא פרט/י את שמות הפרסים
ואת שנת/שנות הזכייה ___________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
ב /אני מתכבד/ת להגיש את מועמדותי לפרס לעידוד יוצרים בתחום הספרות.
ג .נהלי הגשה
מצור פים בזאת ב  4.העתקים –כל ערכה תוגש בשמרדף (נא לסמן ב:)V-
טופס הגשת מועמדות חתום על ידי המועמד/ת
__
קורות חיים בעברית מלאים עדכניים ומתוארכים (.)C.V.
__
מכתב הנמקה בדבר הזכאות לפרס ולרבות התייחסות כיצד מתקשרות יצירותייך לשימור
__
ולטיפוח תרבויות ישראל ותרומתן לתחום או השפעתן עליו (את מכתב ההנמקה יכול/ה
לכתוב המועמד/ת עצמו/ה או גורם שלישי מקצועי המכיר את המועמד/ת).
ספר לדוגמה הקשור לתחום תרבויות ישראל.
__
עד  2ביקורות או המלצות בעברית(ֹ ֹ .לא חובה)
__
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ד /הצהרה
הנני מצהיר/ה כדלקמן:
 .1אני מכיר/ה את תקנון הפרסים הכללי של משרד התרבות שחל על הליך זה ואת תקנון הפרס
ומסכימ/ה לכך שמועמדותי כפופה להוראותיו.
 .2אני אזרח/ית מדינת ישראל ותושב/ת קבע בה.
 .3אני מודע/ת לכך שהאחריות להגשת המועמדות באופן תקין ועל פי הנהלים הינה באחריותי.
 .4לא שימשתי כחבר/ה בוועד הנאמנים או בוועדת השיפוט של אחד מפרסי משרד התרבות
בשנה הקודמת להגשת המועמדות.
 .4אינני משמש/ת כחבר/ה במועצת התרבות והאמנות או חבר באחד ממדוריה ובאחד בינואר
 2/19חלפו תשעה חודשים מיום סיום תפקידי זה.
 .6הנני יוצר/ת מגיל  36ואילך ,בעל/ת מכלול עבודה משמעותית בתחום הפרס ועם דגש על
יצירה בתחום המורשת .הנני פעיל/ה במשך  7שנים רצופות לפחות בתחום המועמדות
שאליו ניגשתי מיום סיום לימודיי.
 .7לא זכיתי בפרס זה בעבר.
 .8כל הפרטים שרשמתי לעיל נכונים.
תאריך  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :חתימת המועמד/ת (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :חתימת מקור )

ה /הנחיות להגשת מועמדות
כדי למנוע אי הבנות והגשת מועמדות לא תקינה חובה לקרוא בעיון את תקנון הפרסים הכללי של
משרד התרבות והספורט ,את תקנון הפרס ואת טופס הגשת המועמדות.
כל הגשת מועמדות צריכה לכלול 4 :עותקים מלאים וחתומים של טופס הגשת המועמדות
 4עותקים של מכתב הנמקה בדבר הזכאות לפרס 4 -עותקים של ספר לדוגמה ו  4 .עותקים של
קורות חיים /סך הכל  4ערכות /כל ערכה תוגש בשמרדף (ניילון נפרד(/
כל החומרים יועברו באמצעות הדואר בלבד .רק קבלה בפועל על ידי הנמען של הטפסים המלאים
תיחשב כהגשת מועמדות במועד :לא די שהחומרים נמסרו למשלוח עד למועד הנ"ל.
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על בקשת המועמדות להגיע לכתובת הדואר :אורנית בן דרור -אירועים שנוגעים -ת/ד2824 /
אבן יהודה מיקוד  -4164243בציון פרס עידוד היצירה בתחום הספרות בפרס שימור וטיפוח
תרבויות ישראל ע"ש יצחק נבון
המועד האחרון להגשת מועמדות הוא :יום שלישי -כ"ג בחשון תש"פ 33 -באוקטובר 3129
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
moreshetfor2019@gmail.com

אנו ממליצים לשלוח את טפסי המועמדות והחומרים הנלווים בדואר רשום מהיר או דואר
שליחים שבהם יש מעקב אחר המשלוח.

ו /הגשת מועמדות על ידי צד שלישי
במקרה שהבקשה מוגשת שלא על ידי המועמד/ת לפרס -נא למלא את הפרטים הבאים:
שם משפחה _______________________ שם פרטי ____________________________
כתובת _______________________מיקוד ___________ טלפון ___________________
מקום עבודה __________________________________________________________
דוא"ל_______________________________________________________________
אופן ההכרות עם המועמד/ת _______________________________________________
במקרה שהגשת המועמדות בוצעה על  .ידי גורם שלישי – נדרשת הסכמת המועמד/ת/
י ש להחתים את המועמד/ת המוצע/ת על טופס הגשת המועמדות/
המועמדות מיוחסת לגברים ונשים כאחד/

