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ליוצרים מלגה בקשת
תשפ" לשנת יוצרים נכים מלגת לי להעניק המלגות, מועדת מבקש/ת הח״מ אני

)הנכה( המבקש/ת של אישיים פרטים א.

הבטחון במשרד תיק מס' פרטי שם משפחה שם

 עד בתוקף
הנכות %

זהות תעודת מס'
לידה תאריך

י' טלפונים מגורים כתובת
 מיקוד ישוב מס'רחוב

י' טלפונים עבודה מקום

המלגה מתבקשת שלגביה היצירה לגבי הרלוונטים הפרטים את לרשום נא ־ היצירה פרטי ב.

היצירה פרסום של מיקום / מועד  ספר היצירה מהות
וכו' /תערוכה היצירה תחום

הערות
 ברוטו חודשית הכנסה
המבקש/ת של

פעמים._______מהארגון בעבר ליוצרים עזר מלגות קיבלתי
ומלאים. נכונים לעיל, שמסרתי הפרטים שכל בזאת מצהיר/ה הנני

המבקש/ת חתימתתאריךלבכם: לתשומת הערות

לבקשה. יצורף ־ וכד' יחיד תערוכת על מוכר מוסד אישור או שפורסם הספר של אחד עותק ־ היצירה פרסום .1
תידון לא ־ שפורסם המועד לאחר לועדה שתגיע בקשה .2
תידון. לא ־ הנדרשים והמסמכים הפרטים כל לה יצורפו שלא בקשה כי מודגש .3

המחוז: לשימוש

________________________________________________________________ביום: ונרשם נתקבל הערות:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------המחוז: מזכיר המלצת

_____________ח_________________________________________________________________  תימה
____________________________________________________________ המלצת נציג המחוז בועדת מלגות:

_____________חתימה_________________________________________________________________

הארגון: מרכז לשימוש
________________________________________________הערות:_______________ביום: ונרשם נתקבל

__________________________________________________________________________הועדה: החלטת

כאחד ולחברים לחברות מיועד זה טופס

הועדה יו״ר חתימת תאריך:

לדף מעבר ראה - וקריטריונים מידע



 המלגות ועדת ע״י שנקבעו וקדיטדיונים מידע להלן
ליוצדים: מלגות לחלוקת

 שירה, ספרות, כגון: השונים, האומנות בתחומי העוסקים יוצרים, הארגון, חברי צה״ל, נכי ו.
 תערוכה, כגון: האחרונה, בשנה ציבורי ביטוי קיבלו יצירותיהם ואשר וכד/ ציור פיסול,

וכד/ לאור שיצא ספר

היותר. לכל פעמים שלוש עד תינתנה ליוצרים מלגות .2

 אשר בנכים לתמוך מטרתן אין אולם הנכים, בקרב יצירה לעודד נועדו ליוצרים מלגות .3
 ידם משלח שהוא יצירה בתחום העוסקים חברים לפיכך ידם. משלח הינה אומנותם
הארגון. מטעם למלגה זכאים יהיו לא ־ ומקצועם

נכותו. ואחוזי המבקש של הכלכלי מצבו את בחשבון הועדה תיקח המלגה סכום בקביעת .4

 וכד׳, יחיד תערוכת קיום על אישור או היצירה, של אחד עותק לצרף יש הבקשות לטפסי .5
היצירה. לתחום בהתאם

 ולפיכך תרומות, כספי ובעיקר חיצוניים כספיים במקורות מותנית המלגות חלוקת לידיעתכם, .6
 הבקשות כל אחר למלא מתחייב הארגון אין המלגות. ועדת של בידיה הינה הסופית ההחלטה

שתוגשנה.

הקובעות. הן ־ לעת מעת המלגות ועדת החלטות בלבד. כללי למידע הינו זה בחוזר האמור .7
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