
 
 לשירה עברית    גורי   חיים טופס הגשת מועמדות לפרס ע"ש  

 

   םפרטים אישיי 
   ______________ __________ שם משפחה  ___________שם פרטי  ______

   __________ ______ תאריך לידה ______   ת.ז. _______________________
 ________________ ___ ____________________________מגורים   כתובת

 _________ __טלפון  _____________ נייד  _______________ פקס  ______ 
 דוא"ל _____________________________________________________  

ו לפרס: __________________________ שם  לאור של הספר המועמד  שנת ההוצאה 
ספר שירה   מועמדות של  להגיש  )לפחות(  )אפשר  לאורששני  המועמדות  השנים    חמשמהלך  ב   יצא  הגשת  מועד  שלפני 

 . ( לפרס

המועמד/ת:  של  ספרותית  לעשייה  בנוגע  מעט  לפרט  ניתן  כאן 
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________ 

 

 נהלי הגשה 

 : העתקים   5-ב   בזאת פים  מצור 

 הספר המועמד לפרס.  •

 . טופס הגשת מועמדות חתום על ידי המועמד/ת •

 (..C.Vקורות חיים מלאים עדכניים ומתוארכים בעברית ) •

 . V___   ככל שבחרת להגיש את המסמכים הנלווים בדוא"ל אנא סמן כאן 

 

 ת המועמד/ת  הר הצ 

 : הנני מצהיר/ה כדלקמן

שמועמדותי כפופה ע"ש חיים גורי לשירה עברית ואני מצהיר/ה  תקנון הפרסקראתי את  .1
 , ובכלל זה: להוראותיו

 . תושב/ת של מדינת ישראלאני  .א

השנים  . ב חמש  במהלך  יצא  שבהם  האחרון  שירה,  ספרי  שני  לפחות  הוצאתי 
 האחרונות.  

 כל הפרטים שרשמתי לעיל נכונים. .2
 

   ________ __ _________ חתימת המועמד/ת: _______   תאריך: 
על ההוצאה להחתים את  נדרשת הסכמת המועמד/ת, ו  דה והספר מוגש על ידי הוצאה לאור)במי

 (. על הצהרה זו המועמד/ת
 



 
 

 הנחיות להגשת מועמדות 
 

  5  ,גשת המועמדותה טופס  של  מלאים וחתומים  עותקים    5  :כל הגשת מועמדות צריכה לכלול
 המועמד לפרס. ספר השירה עותקים של   5-ו עותקים של קורות חיים

 
  את ארבעת העותקים של ספר השירים יש להעביר בדואר או באמצעות מסירה אישית למשרדי

  את המסמכים הנלווים ניתן (.  9418425, ירושלים מיקוד  9עמותת מקום לשירה )רחוב המערבים  

 .   Gouriprize@gmail.com -ל   דוא"לאופן מקוון בבלהעביר  לצרף בעותק קשיח או

 

 המועד האחרון להגשת מועמדות הוא: 

 2022  מאי ב   1,  תשפ"ב   ניסן ב '  ל ,  ראשון יום  

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

 תועברנה לוועדת השיפוט. חומרי ההגשה לא יוחזרו לשולח. 
 

   .Gouriprize@gmail.com:  הדוא"ל של הפרסכתובת לפרטים ניתן לפנות ל

 
 
 
 
 
 
 


