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 מינהל התרבות
 המחלקה למוזאונים ולאמנות פלסטית

 2019-2018 טתשע" "אמן בקהילה"טופס הגשת מועמדות לפרויקט 

 

           טלפון:            כתובת:        שם פרטי:            שם משפחה: 

       שנת לידה:           ___ ת.ז           דוא"ל:  __          טלפון נייד 

      ארץ לידה ושנת עליה: 

 

 והיישוב בו מתקיימת הפעילות המקוםשם יש לציין את פירוט הימים/שעות בהם מתוכנן האמן ללמד, 

 לאיזו שכבת גיל מיועד הפרויקט וכל פרט רלוונטי נוסף: 

                                                                                      

                                                                                     

                                                                                  

 

                                                                                              

 שם וחתימת המועמד        תאריך

 

                             כתובת              מקום  הפעילות

             המרכז    שם מנהל                                 טלפון 

 

)אם מדובר בעבודה ברמלה באמצעות עמותת רשת אין  חתימת המנהל: __________________

 צורך בחתימה(

 

 

שיחתם על ידי נציג הנהלת  המרכז הקהילתיהזוכים, נבקש מכתב התחייבות מעם בחירת האמנים 

 .המוסד
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 בלבד אחד PDFבקובץ מאוגד להלן  המפורט החומרכל  ליו אתאולצרף  פרטים באופן דיגיטליהטופס  יש למלא את

 artfor2018@gmail.com -לכתובת דוא"ל 

 כתובת למשלוח:

 מגה.   15בקבצים מצורפים עד   artfor2018@gmail.com דוא"ל:

  .2019-2018אמן בקהילה (: Subjectיש לרשום בשורת הנושא )

  artfor2018@gmail.com שאלות ניתן להפנות לדוא"ל:

 

o  שם העבודה, השנה שבה נעשתה, ובאיזו מסגרת נעשתהבציון צילומים של עבודות נבחרות.  20עד. 

o .קורות חיים, בכלל זה יש לציין השתתפות בתערוכות מרכזיות וקבלת פרסים או מלגות 

o  .קטעי ביקורת במידה וקיימים 

o  ( מים)במידה וקיי תערוכות יחיד בלבדקטלוגים של  2עד 

o עבודות מקוריות, חומרים תלת ממדיים ושקופיות.  ,תיק עבודות מודפס אין להגיש 

o  יגישו את העבודות על גבי בלבדאמני וידאוD.V.D  המועמדות  תיק תוךבלינקים יצרפו במקומם או  עותקים 4-ב 

o אין צורך בהגשת המלצות. 

o  החומר לא יוחזר 

 

 הוא:   והחומרים הנלוויםמלאים הגשת המועמדות  יפסט הגעתלמועד אחרון 

  2018יוני ב 10התשע"ח, סיון ב כ"ז, ראשוןיום 

 

או בקשות שיכילו כמות חומר גדולה מהמצוין, לא יכללו  בקשות לא מלאות, בקשות שיגיעו לאחר המועד הנקוב,

 .פרויקטברשימת המועמדים ל

 

  artfor2018@gmail.comשאלות ובקשות בדואר האלקטרוני: 

 

 אנו מאחלים לך הצלחה רבה,

 שירית קייסן 

 מנהלת המחלקה למוזאונים ולאמנות חזותית

 משרד התרבות והספורט
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