
 

                                                                          
 

 עיריית נתניה
 היכל התרבות העירוני נתניה

 2022 הועדה לעידוד אומנים בראשית דרכם לשנת 
 טופס בקשה למלגה בתחום הקולנוע

 מס בקשה_________________
 (ימולא ע"י הוועדה)                   

 פרטים אישיים
 שם משפחה _________________     שם פרטי _________________

 (נא לצלם ספח ת.ז.) ת.ז. ________________
 _______________________________________________________________כתובת:

 ם תושב/ת העיר נתניה:_____מס' שני טלפון: ______________   נייד: _______________  
 מייל: ___________________________________________________

 __________יך עליה:תאריך לידה: _____________ ארץ לידה: _________________ תאר
 שירות צבאי : כן/לא,  שירות לאומי : כן/לא ,  חייל משוחרר עד שנה:  כן/לא,   עתודאי :כן/לא

 דה ______________________________מקום עבו

 תפקיד במקום עבודה____________________

האם יש לך מקורות פרנסה אחרים? ציין: 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________ _______________
 )תלושי שכר אחרונים 3נא לצרף (
 

 אופי המלגה
בקשה למלגה בתחום: 

_________________________________________________________________ 
: -המלגה תשמש ל
_________________________________________________________________ 

 
 פרטי מימון נוספים

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

 ________________________סכום: ________
 שם: _________________________________  .ב

 ________________________סכום: ________
 שם: _________________________________ .ג

 _______________________ם: _________סכו

 כן / לאהוגש בעבר לוועדה לעידוד אמנים בראשית דרכם?  הפרויקטהאם 

 ___________________________________________________אם כן, באיזה תחום ? 

 (אפשר בדף נפרד): פרוט הבקשה
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 



 שימו לב :

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

 מר ו/או יצירה שמסרו או שיישלחו נמסרים לשופטים ואינם מוחזרים לשולחים. כל חו .2
 תשובות תימסרנה לזוכים בלבד.  .3
הזכות להחלטה בידי וועדת השיפוט ובכפוף לאישור ה"וועדה לעידוד אמנים בראשית  .4

 לתקנון המלגה.  דרכם" ובהתאם
 

 :טפסים ומסמכים מצורפים לטופס הבקשה
 וספח צילום תעודת זהות  .1
 לבקשה םרלוונטיימסמכים   .2
 עותקים 4 -כל הצעה תוגש  ב   .3
 

 לשימוש ועדת מלגות:
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

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

 זאת:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

: שם המוסד הלימוד
________________________________________________________ 

: -המלגה תשמש ל
__________________________________________________________ 

אפקאט, או באיזה שלב של ההפקה נמצא הסרט? (טרום צילומים, עריכה, ר .1
 _____________________________________אחר):____________

באיזו מסגרת מופק הסרט (סרט גמר, אחר):  .2
________________________________________________________ 

קט? באיזה שלב של ההפקה נמצא הפרוי .3
________________________________________________________ 

 לציין)(חובה 

 לימודים במוסד בעת הגשת הבקשה (חובה לציין): .4

 ____________________________________________________שם המוסד:  

 _________________________________________________________כתובת:

 טלפון _____________פקס_______________

e-mail___________________________: 

 ימודים בעת הגשת הבקשה: ____________________שנת ל

 לתואר: ___________________

 האחראי הישיר מטעם מוסד הלימוד על מגיש הבקשה: _______________________

 ניתן לצרף מכתב המלצה (בעותק אחד בלבד)-ממליץ 

 )חובה לצרף בנפרד תסריט וסינופסיס מורחב ו/או טריטמנטתאור הסרט (

 י (תקציר קצר):תאור כלל 1.1

___________________________________________________________ 



___________________________________________________________ 

 (נא להקיף בעיגול) של הסרט:  _____________ דקות. מדויקאורך משוער/ 

 פורמט צילום: וידאו / פילם. 1.2

 _______עד הגשת הסרט): _ת ההפקה (משך הזמן צפוי להשלמ 1.3

 נא לציין) –: (במידה וטרם נקבעו אנשי הצוות אנשי צוות 1.4

 פירוט תקציב: חובה למלא, כולל הסכום הכולל והסכום המבוקש 1.5
נא לציין בעמודה הרלוונטית. במקרה  –במידה ואמצעי ההפקה מסופק ע"י מוסד הלימוד 

תים שאינם ניתנים במוסד כזה אין צורך לנקוב בסכום. יש לציין תקציב רק לשירו
 הלימוד ושההוצאות בגינן חלות על המגיש.

 
תקציב  תיאור

בשקלים 
 חדשים

האם מסופק ע"י 
 מוסד הלימוד

 פרטים נוספים

 . צוות1
 

   

    מפיק/ה
    ע. הפקה
    במאי/ית

    ע. במאי/ית
    צלם/ת

    ע. צלם/ת
    מקליט

    תאורן/ית
    ע. תאורן/ית

    גריפ
    ארט

    מאפר/ת
    תחקירן

    תסריטאי
    אחר
    אחר

 סה"כ צוות
 

₪ _________ 

   

 . חומרי גלם2
 

   

 ח"ג צילום 
(יש לפרט סוגים 

 וכמויות)

   

 ח"ג עריכה
(יש לפרט סוגים 

 וכמויות)

   

    אחר
    אחר

 סה"כ חומרי גלם
 

₪ ___________ 

   

 



 
 

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

 

 _____________________ תאריך __________________                            חתימה

 
 :עותקים 4 -את השאלון בצירוף החומר הנלווה יש לשלוח ב

 היכל התרבות העירוני נתניה,מסירה ידנית במשרדי 
 ,וד אמנים בראשית דרכםהועדה לעיד

 נתניה. 4רזיאל 
 hila.m@netanya-culture.co.ilאו במייל 

 
 15:00עד השעה  26.4.22לא יאוחר מהתאריך 

 
 


	סה"כ צוות
	סה"כ חומרי גלם

