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 עיריית נתניה
 היכל התרבות העירוני נתניה

 2022הועדה לעידוד אומנים בראשית דרכם לשנת 
 לאמנים מבצעים בתחום המוסיקה, כלית וקולית טופס בקשת מלגה 

 
 יה באמצעות הועדה לעידוד אמנים החליטה להעניק מדי שנה מלגות לאמנים בראשית דרכם.עיריית נתנ

המלגה נועדה לתמוך ולעודד אמנים מבצעים בתחום המוסיקה (לא אקדמאים) אשר נמצאים בתחילת דרכם 

ופטים המקצועית וטרם סיימו הכשרה מקצועית אקדמאית. המלגה תינתן על סמך בחינה בנגינה/שירה בפני חבר ש

  .פ"י החלטת הועדה לעידוד אומנים בראשית דרכםמקצועי וע
 מס בקשה : __________________                
 (ימולא ע"י הוועדה)                            

 פרטים אישייםא. 
 

 ח ת.ז.)   (נא לצלם ספשם משפחה _________________     שם פרטי _________________ת.ז. ________________
 

 ________________________________________כתובת: _____________________________________
 

 __________   מס' שנים תושב/ת העיר נתניה: ___________ __________   נייד: __________טלפון: _______
 

 __מייל: ______________________________________________________
 

 _______________ תאריך עליה: _________________ ארץ לידה: _____________תאריך לידה: _________
 

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

 __/השתחררתי מהצבא.___, אתגייס עד ליום__________לא גויסתי לצה"לעדיין 
 

 ____________________ תפקיד במקום עבודה___________קום עבודה ________________________מ

 ____________________________: ______________________האם יש לך מקורות פרנסה אחרים? ציין
___________________________________________________________________________ _____ 

 )תלושי שכר אחרונים 3לצרף  נא(
 

 :כללית (חוץ מוסיקלית) השכלהב. 

 תיכונית: ____________________________________________

 ___________גבוהה:___________________________________

 מקצועית: ___________________________________________

 __________________ביה"ס) _____________ עיסוק אחר (אם לא

 :וניסיון מקצועי הכשרה מוסיקליתג. 

 ___________: _______כולל _______________מספר שנות לימוד_____שירה/ כלי נגינה: ______________

 __שנות לימוד_________________טל' ______________כתובת ____________________שם המוסד _____

 ___שנות לימוד ______טל' _______________________כתובת _________________שם המורה _________

 __שנות לימוד____________________טל' ______________כתובת _________________שם המוסד _____
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 ___ שנות לימוד ______________טל' ______________כתובת _________________שם המורה _________

 ם פומבייםהופעות/רסיטלי

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
 פרטי מימון נוספים

 
 פרט: – יםאחר פיםאו מימון מגו , פרסיםהאם קיבלת מלגות

 סכום: ________________ שנה: ___________ _____________שם: _________________ .א
 סכום: ________________ שנה: ___________ _____________שם: _________________ .ב
 סכום: ________________ שנה: ___________ _____________שם: _________________ .ג

 
 

 : תכנית הבחינהד. 

יצירות מתקופות שונות תוך העדפה ליצירות מקוריות לכלי, מהן יצירה אחת  3תכנית הבחינה בנגינה תכלול  .א
, או יצירה 20/21-פרקית (קונצ'רטו, סונטה, סוויטה וכ"ו) ויצירה אחת לפחות בת המאה ה-לפחות רב
 ישראלית.

 פות וסגנונות שונים, מהם קטע אחד לפחות מהמאהקטעים מתקופות, ש 5תוכנית הבחינה בשירה תכלול  .ב
 . 20/21 –ה  
על הנבחן להגיש לחבר השופטים עם תחילת הבחינה את התווים ליצירות המבוצעות. התווים יוחזרו לנבחן  .ג

 עם תום הבחינה.
 אין חבר השופטים מתחייב לשמוע את התכנית במלואה.      .ד

 
 :פרטי התכנית

   משך היצירה    שם היצירה     שם המלחין/מעבד          
     
1 ________________________.    ___________________________________  _________ 
 
2 ________________________.    ___________________________________  _________ 
 
3 ________________________.  ___________________________________    _________ 
 
4 ________________________.    ___________________________________  _________ 
 
5 ________________________.    ___________________________________  _________ 
 

 ה. כללי:
. אם יש לך הערה לייםשיקולים כלכליים/סוציארשאית להביא בחשבון גם  לעידוד אמנים בראשית דרכם ועדת 

זאת:  /ניאנא ציין –בנדון 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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 לתשומת לב הנבחנים:

תימסרנה בקשות מועמדות שהוגשו על פי ההנחיות לעיל והגיעו במועד  לוועדה לעידוד אמנים בראשית דרכם  . 1
 ההגשה בלבד. 

 לשולחים.זר לוועדה לא יוחאו יישלח  שיימסרכל חומר  .2

  שייקבע ואשר יימסר לנבחנים מראש. הבחינה מתקיימת באופן חד פעמי במועד . 3

 תשובות תימסרנה לזוכים בלבד.  .4

עפ"י המלצת חבר השופטים המקצועי  הוועדה לעידוד אמנים בראשית דרכםנתונה בידי הזכות להחלטה  .5
  .ניתנת לערעור היא סופית ואיננה החלטת הוועדה לתקנון המלגה. ובהתאם

 

 
 טפסים ומסמכים מצורפים לטופס הבקשה:

 צילום תעודת זהות וספח .1
 מסמכים רלוונטים לבקשה .2
 עותקים 4 -תוגש  ב  בקשהכל  .3
 

 :עותקים 4 -את השאלון בצירוף החומר הנלווה יש לשלוח ב
 מסירה ידנית במשרדי היכל התרבות העירוני נתניה,

 הועדה לעידוד אמנים בראשית דרכם,
 נתניה. 4זיאל ר

 hila.m@netanya-culture.co.ilאו במייל 
 

 15:00עד השעה  26.4.22לא יאוחר מהתאריך 
 
 
 

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

 

 

 

 

 ________________חתימה ______  שם: __________________________ __________תאריך ___
 


	גבוהה:______________________________________________

