
 

 

 

   2020פ"א תשע"ש ש"י עגנון לאמנות הסיפור פרס ל טופס הגשת מועמדות 
 

   ם פרטים אישיי. א

  ________ ______________________ שם משפחה  _______________שם פרטי  ______

 )יש להקפיד על רישום שם פרטי ושם משפחה כפי שאלה רשומים בתעודת זהות(

  __________ ________ __ __תאריך לידה ______    __________________________ ת.ז. 

 ________________ _________________________________________מגורים     כתובת

 ______________ __טלפון  _______________ נייד  _________________ פקס  ______

 ____________ ___________________________________________________ דוא"ל

ואת  הפרסים  שמות  את  פרט/י  אנא  בעבר  התרבות  משרד  מטעם  מלגות  או  בפרסים  זכית  אם 
 שנת/שנות הזכייה _______________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 

 
 פרטים נוספיםב. 

 :ראו אור עד כה )כותר, שנת פרסום ושם ההוצאה( ש  לך,ש  הפרוזה   ספרי שניים לפחות מאנא ציינ/י  
________________________________________________________________ ____ 

___________________________________________________________ ________ _ 
 

 נהלי הגשה  .ג

 :( V- )נא לסמן ב כל ערכה תוגש בשמרדף – העתקים  4- בפים בזאת מצור
 הגשת מועמדות חתום על ידי המועמד/ת טופס   ___ 

(, בצירוף טבלה מודפסת הכוללת  .C.Vמלאים עדכניים ומתוארכים בעברית )  חיים קורות ___ 
הפרסום, שם ההוצאה  שנת  שם הספר, את יצירותיך הספרותיות, לפי החלוקה הבאה:  

 לאור. 
  לכתוב המועמד/ת עצמו/ה  ה/הנמקה יכול ה )את מכתב לפרס מכתב הנמקה בדבר הזכאות  ___ 

   או גורם שלישי מקצועי המכיר את המועמד/ת(
מייצגת של עבודתו/ה, לפי שיקול   יצירה, אך אינו/ה חייב/ת, לצרף  מועמד/ת רשאי/ת ___ 

 . דעתו/ה

 
 הצהרה . ד
 

 :הנני מצהיר/ה כדלקמן

 אני מכיר/ה את תקנון הפרס ומסכימ/ה לכך שמועמדותי כפופה להוראותיו.  .1

 ה. ישראל ותושב/ת קבע ב  תאני אזרח/ית מדינ .2

 אחריות להגשת המועמדות באופן תקין ועל פי הנהלים הינה באחריותי.  האני מודע/ת לכך ש  .3



 

 

 

ועדת השיפוט של אחד מפרסי משרד התרבות  וועד הנאמנים או ב בו   ה/ לא שימשתי כחבר .4

 בשנה הקודמת להגשת המועמדות. 

במועצת התרבות והאמנות או חבר באחד ממדוריה ובאחד בינואר    ה/חבר אינני משמש/ת כ .5

 חלפו תשעה חודשים מיום סיום תפקידי זה.  2020

 לא זכיתי בפרס זה בעבר. .6

 בעבר.  לפחות  פרסמתי בדפוס שני ספרי פרוזה .7

 כל הפרטים שרשמתי לעיל נכונים.  .8

 
 חתימת מקור( )______________________:  ך:_____________ חתימת המועמד/תתארי

 
 הנחיות להגשת מועמדות .ה
 

כדי למנוע אי הבנות והגשת מועמדות לא תקינה חובה לקרוא בעיון את תקנון הפרס ואת טופס  
 הגשת המועמדות. 

 
  4גשת המועמדות,  הטופס  של מלאים וחתומים עותקים   4  :כל הגשת מועמדות צריכה לכלול

עותקים של   4של מכתב הנמקה בדבר הזכאות לפרס,  תקיםעו 4חיים, עותקים של קורות 

רשימת היצירות הספרותיות של המועמד/ת. אפשר אך לא חובה לצרף דוגמה מייצגת מתוך  

 .)ניילון נפרד( כל ערכה תוגש בשמרדף ערכות. 4סך הכל  עותקים.  4- יצירות המועמד/ת ב

 

רק קבלה בפועל על ידי הנמען של הטפסים המלאים . בלבדכל החומרים יועברו באמצעות הדואר 

 תיחשב כהגשת מועמדות במועד; לא די שהחומרים נמסרו למשלוח עד למועד הנ"ל.  במועד 
 

ארנונה, תלפיות,   16רח' קלאוזנר , בית עגנון :הדואר לכתובת  להגיעבקשת המועמדות   על

 הסיפור"בציון: "פרס עגנון לאמנות    99338814ירושלים 

 
 2020בספטמבר  17,"ףתש אלול ב ח, כ"ה' יוםהמועד האחרון להגשת מועמדות הוא: 

 
פניות ובקשות שתגענה לאחר מועד ההגשה או שלא על פי תנאי הסף או נהלי ההגשה לא תועברנה 

   לוועדת השיפוט. חומרי ההגשה לא יוחזרו לשולח.

 02-6716498 לטל': לפרטים ניתן לפנות 

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

 
  



 

 

 

 הגשת מועמדות על ידי צד שלישי . ו

 לפרס, נא למלא את הפרטים הבאים:  תבמקרה שהבקשה מוגשת שלא על ידי המועמד/ 

 ________ __משפחה _______________________ שם פרטי  __________________  םש

 ______ ___________ טלפון ____________ מיקוד  כתובת _______________________

 __________ ________________________________ דה ________________מקום עבו

 __________________________________________ _____________________ דוא"ל

 _______________________________________________ ת /אופן ההכרות עם המועמד 

 .  ת/נדרשת הסכמת המועמד  ,ידי גורם שלישי-ועמדות בוצעה על במקרה שהגשת המ
 על טופס הגשת המועמדות.  ת/המוצע ת/יש להחתים את המועמד

 
 מיוחסת לגברים ונשים כאחד. המועמדות 

 
 

 


