קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות ,תל אביב (ע"ר)

סיוע להוצאה לאור של ספרים
בהתאם למבחנים לחלוקת תמיכה של משרד התרבות והספורט בתחום הספרות
טופס לבקשת תמיכה
המוציא לאור הפונה _____________________________ :מספר ח"פ_____________________ :
כתובת_______________________________________________ :

מיקוד______________ :

טלפון משרד ___________________ :נייד____________________ :
דואר אלקטרוני____________________________ :
התחום בו מבוקשת התמיכה (נא להקיף בעיגול או לסמן בבירור):
•

סיוע להוצאה לאור של ספרות מופת עולמית בשפה העברית (תחום א')

•

סיוע להוצאה לאור של ספרי ביכורים בעברית או בערבית (תחום ב')

•

סיוע להוצאה לאור של ספרי עיון בעברית או בערבית (תחום ג')

•

סיוע להוצאה לאור של ספרי שירה בעברית או בערבית (תחום ד')

שם הספר לגביו מבוקשת התמיכה (שם קבוע או זמני)__________________________________ :
תיאור היצירה (תוכן קצר)________________________________________________________ :
__________________________________________________________________________
תאריך יעד להוצאת היצירה לאור___________________________________________________ :
פרטי התקציב:
תקציב כולל של הוצאת הספר לאור__________________________________________________ :
הסכום המבוקש מהקרן_______________________________________________________ ____:
סכום השתתפות עצמית של היוצר בתקציב הוצאת הספר לאור________________________________ :
הקצבות ,תמיכות וחסויות שניתנו להוצאה לאור של הספר ע"י גורמים אחרים (נא לציין שמות הגורמים וסכומי התמיכות):
__________________________________________________________________________
פירוט בקשות שהוגשו לגורמים אחרים________________________________________________ :
נספחים לטופס (חובה לצרף!):
.1
.2
.3
.4
.5

הספר  /כתב היד לגביו מבוקשת התמיכה
תקציב מפורט של הוצאתו לאור של הספר ,כולל פירוט מקורות מימון
לו"ז זמנים צפוי מפורט להוצאתו של הספר לאור
מסמך תיאור המוציא לאור (לא יותר מעמוד)
קורות חיים של היוצר (לא יותר מעמוד)

אני ,הח"מ ,מצהיר/ה בזאת כי כל הזכויות הקשורות לפרוייקט זה שייכות לי ,וכי כל הפרטים שמסרתי במסמך
זה ובנספחים המצורפים אליו נכונים .קראתי ואני מסכים למפורט במסמך כללים ונהלים לתחום זה של הקרן.
ידוע לי כי הקרן אינה מתחייבת בשמירת החומר שהוגש לה או בהחזרתו לפונים.
אני ,הח"מ ,מצהיר/ה כי לא פניתי ולא אפנה לקבלת סיוע בעד הספר הנ"ל ,ממוסד אחר הנתמך לפי המבחנים
לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור העוסקים בתחום הספרות.
שם ממלא הטופס_______________________ :
תאריך____________________ :

חתימה  +חותמת________________________________ :

מען למכתבים :קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות תל אביב ,רחוב החשמונאים  ,90ת.ד  20415תל אביב 6120301
טלפון ,03-5255020 :פקס03-5255130 :
דואר אלקטרוניinfo@rabinovichfoundation.org.il :

