
                                                                                                        

 עיריית נתניה
 היכל התרבות העירוני נתניה

 2017 הועדה לעידוד אומנים בראשית דרכם לשנת 
 בתחום אמנות הפלסטיתטופס בקשה למלגה 

 
 עיריית נתניה באמצעות הועדה לעידוד אמנים החליטה להעניק מדי שנה מלגות לאמנים בראשית דרכם בתחום

    חום ציור ופיסול בלבד, ללא תואר אקדמאי.האמנות הפלסטית על מנת לעודד את האמן היוצר בת
   

 
 מס בקשה : __________________         
 )ימולא ע"י הוועדה(                               

 
 פרטים אישיים

 )נא לצלם ספח ת.ז.(   שם משפחה:_________________     שם פרטי:_________________ תז.:_______________

 __________________________________________________________________כתובת: ___

 טלפון: ______________   נייד: _______________   מס' שנים תושב/ת העיר נתניה: ___________ 

 תאריך לידה: _____________ ארץ לידה: _________________ תאריך עליה: ________________

 א,  שירות לאומי : כן/לא ,  חייל משוחרר עד שנה:  כן/לא,   עתודאי :כן/לא: כן/ל שירות צבאי
 

 עדין לא גויסתי לצה"ל        אתגייס לצה"ל בתאריך ______________                              
 

 ___________מקום עבודה ______________________________ תפקיד במקום עבודה_________
 : _____________________________________________ך מקורות פרנסה אחרים? צייןהאם יש ל

 (תלושי שכר אחרונים 3נא לצרף _______________________ )__________________________________
 

 אופי המלגה

 _______________________בקשה למלגה בתחום: ___________________________________

 ________________________: _____________________________________-תשמש ל המלגה

 פרטי מימון נוספים
 פרט: –האם קיבלת מלגות או מימון מגוף אחר 

 _____ סכום: __________________________שם: ____________________________ .א
 ____________________________ סכום: __________שם: _____________________ .ב

 _____________ סכום: __________________________שם: ____________________ .ג

 כן / לאיקט הוגש בעבר לוועדה לעידוד אמנים בראשית דרכם? האם הפרוי

 _____________________________אם כן, באיזה תחום ? _____________________________

 השכלה:

 ___________________________________________________________תיכונית: _________

 _____________________________________________________גבוהה :________________

 _______________________________________________________מקצועית: ____________

 ______________________________________עיסוק אחר )אם לא ביה"ס( _________________

 



                                                                                                        
 

 

 _____________ :שנת התחלת ההכשרה המקצועית  :ה"עבתחום האומנות פלסטית עד שנת תשהכשרה 

 _____מספר שנות לימוד: _________________: ________________________הכשרה מקצועית בתחום

 ________________טל' _________________________כתובת ____________שם המוסד _________

 ____________________טל' _________________ כתובת___________שם המורה השנה  _________

 פומביות בתפקיד סולו הופעות

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 )אם ישנם( הישגים מקצועיים אחרים
_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 פירוט מלא –מטעם מי, מקום, זמן וכו'  – תחרויות

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 מטעם מי, מתי וכו' )כולל סכום הפרס( - פרסום או מלגות

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 :זאתאנא ציין  –אם יש לך הערה בנדון סוציאלי".  –שיקול הכלכלי ועדת השופטים רשאית להביא בחשבון גם את ה
____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________  

 
 ש למלא את הפרטים המצ"ב ולצרף:י
 

 .קורות חיים, בכלל זה יש לציין תערוכות מרכזיות וקבלת פרסים או מלגות 

  צילום, קולאג' כולל לא עבודות יצירה בתחום הציור/הפיסול בלבד שיצר בשנה האחרונה ) 3צילומים של 
 מושגית(     ואמנות

 תיק עבודות 

  במידה שקיימים. –ניים, קטעי ביקורות והמלצות לא יותר מש –קטלוגים 

 .אין להגיש קלטות וידיאו ודיסק 

 נא לצרף

 )המלצות חתומות ומספרי טלפון של הממליץ(. המלצות של המורים ו/או המוסד על הרמה המקצועית .1

 לצרף אסמכתא(-פרטים על פרסים או מלגות בעבר: )שם הפרס/מלגה, המוסד המעניק, תאריך קבלה וכו'  .2

 
 
 



                                                                                                        
 

 :טפסים ומסמכים מצורפים לטופס הבקשה
 צילום תעודת זהות וספח .1

 תמונת פספורט .2

 ים לבקשהימסמכים רלוונט .3

 עותקים 4 -כל הצעה תוגש  ב  .4

 
 שימו לב :

 לוועדת השיפוט תימסרנה בקשות מועמדות שהוגשו על פי ההנחיות לעיל והגיעו במועד ההגשה בלבד.  . 1

 ו שיישלחו נמסרים לשופטים ואינם מוחזרים לשולחים. שמסרו אכל חומר ו/או תצלום  .2

 תשובות תימסרנה לזוכים בלבד.  .3

 הזכות להחלטה בידי וועדת השיפוט ובכפוף לאישור ה"וועדה לעידוד אמנים בראשית דרכם" ובהתאם .4

 לתקנון המלגה.   

 
 עותקים לכתובת:  4 את השאלון בצירוף דף רשימת היצירות יש לשלוח

 רבות העירוני נתניה,היכל הת
 הועדה לעידוד אמנים בראשית דרכם, 

 .42132מיקוד  3306ת.ד.  
 
  

 13:00עד שעה  7.111.2,  חתשע"  חשון' ביגלא יאוחר מהתאריך  יום חמישי, 

  

 

 

 

  

 

  

 
 
 
 
 

 הדרישות המצ"ב. אני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים שמסרתי בשאלון נכונים והבנתי והסכמתי לכל
 
 
 
 
 
 

 ______חתימה _____________      _________________ריך ___תא
 


