
 
 
 
 

                                                                                                
 עיריית נתניה

 היכל התרבות העירוני נתניה
 2017הועדה לעידוד אומנים בראשית דרכם לשנת 

 טופס בקשה למלגה בתחום הספרות/שירה
 

 מס בקשה : __________________                 
 )ימולא ע"י הוועדה(                          

 פרטים אישיים
)נא לצלם ספח ת.ז.(   שם משפחה _________________     שם פרטי _________________ת.ז. ________________

 _______כתובת: ______________________________________________________________

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

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

 ודאי :כן/לאשירות צבאי : כן/לא,  שירות לאומי : כן/לא ,  חייל משוחרר עד שנה:  כן/לא,   עת

 ___________מקום עבודה ______________________________ תפקיד במקום עבודה_________

 _______________________: ______________________האם יש לך מקורות פרנסה אחרים? ציין

 (תלושי שכר אחרונים 3נא לצרף ) 

 השכלה:

 _________תיכונית: ___________________________________

 גבוהה :_____________________________________________

 מקצועית: ___________________________________________

 עיסוק אחר )אם לא ביה"ס( ________________________________

 
 אופי המלגה

 __בקשה למלגה בתחום: _____________________________________________________

 : __________________________________________________________-המלגה תשמש ל

 
 פרטי מימון נוספים

 פרט: –האם קיבלת מלגות או מימון מגוף אחר 
 שם: _________________________________ סכום: _______________________ .א

 ________________שם: _________________________________ סכום: _______ .ב

 שם: _________________________________ סכום: _______________________ .ג

 כן / לאהאם הפרוייקט הוגש בעבר לוועדה לעידוד אמנים בראשית דרכם? 

 אם כן, באיזה תחום ? _______________________________________________________

 )אפשר בדף נפרד(: פרוט הבקשה

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 



 
 
 
 

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

 כל חומר ו/או יצירה שמסרו או שיישלחו נמסרים לשופטים ואינם מוחזרים לשולחים.  .2

 תשובות תימסרנה לזוכים בלבד.  .3

 שור ה"וועדה לעידוד אמנים בראשית דרכם" ובהתאםהזכות להחלטה בידי וועדת השיפוט ובכפוף לאי .4

 לתקנון המלגה.   

 
 

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

 תמונת פספורט .2
 לבקשה םרלוונטיימסמכים  .3

 עותקים 4 -כל הצעה תוגש  ב  .4
 
 

  לשימוש ועדת מלגות:
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

את . ועדת השופטים רשאית להביא בחשבון גם מלגה"בתקנון נאמר: "איכות היצירה היא המדד העיקרי למתן  .א
זאת: אנא ציין  –סוציאלי". אם יש לך הערה בנדון  –השיקול הכלכלי 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 אנא צרף דף מודפס ובו רשימת יצירותיך הספרותיות, כדלקמן:   .ב

 שנת ההוצאה שם ההוצאה לאור שם היצירה סוגה

    

    

    

 
 

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

 ___________________________                            חתימה: ____________________תאריך: 
 
 

 לכתובת :  עותקים 4 -ב ש לשלוחהחומר הנלווה יאת השאלון בצירוף 
 היכל התרבות העירוני נתניה,

 ,הועדה לעידוד אמנים בראשית דרכם
 .42132מיקוד  3306ת.ד.  

 
  

 

 13:00עד שעה   2.11.17,  חתשע"  חשון' ביגמישי, לא יאוחר מהתאריך  יום ח

 


