صندوق يهوشوع رابينوفيتش للفنون ،تل أبيب (جمع ّية ُمس ّجلة)

دعم نشر الكُتب

ُقرها وزارة الثقافة والرياضة في ميدان األدب
ي التي ت ُّ
وفق معايير توزيع الدعم المال ّ
استمارة لطلب الدعم
الناشر ال ُمتوجّه بالطلب _____________________________ :رقم الشركة_____________________ :
العنوان _______________________________________________ :

ميكود______________ :

هاتف المكتب ___________________ :خلوي____________________ :
البريد اإللكتروني____________________________ :
المجال المطلوب دع ُمه (أحيطوه بدائرة أو أشيروا إليه بوضوح):
دعم نشر روائع األدب العالمي باللغة العبرية (االختصار :الفئة "أ")  -اسم المؤلف,______________:
•
اسم المترجم ,____________ :لغة المصدر_____________ :
•
•
•

دعم نشر باكورة إصدارات ال ُكتاب ال ُجدد باللغة العبرية أو العربية (االختصار :الفئة "ب")
دعم نشر الكتب العلمية والبحثية (غير األدبية) باللغة العبرية أو العربية (االختصار :الفئة "ج")
دعم نشر ال ُكتب (الدواوين) الشعرية باللغة العبرية أو العربية (االختصار :الفئة "د")

قرر أو المؤقّت)__________________________________ :
اسم الكتاب المطلوب دع ُمه (االس ُم ال ُم ّ
وصف الكتاب (المضمون بإيجاز )________________________________________________________ :
__________________________________________________________________________
التاريخ ال ُمقدَّر للنشر ___________________________________________________ :
تفاصيل الميزانيّة:
الميزانية الشاملة للنشر__________________________________________________ :
المبلغ المطلوب من الصندوق__________________________________________________________ _ :
مبلغ االشتراك الذاتي للناشر من ميزانية نشر الكتاب________________________________ :
ُمخصصات مالية ،دعم وتمويالت لنشر الكتاب من قِبل جهات أخرى (يُرجى تحديد أسماء الجهات الراعية ومبالغ الدعم):
__________________________________________________________________________
تفصيل الطلبات التي تم تقديمها لمؤسسات أخرى________________________________________________ :
ُملحقات ُمرفقة باالستمارة (إلزاميّة!):
 .1الكتاب  /المخطوطة التي يُطلب دعمها
 .2ميزانيّة ُمفصّلة لنشر الكتاب ،يشمل ذلك تفصيالً لمصادر التمويل
ي للناشر (ال يتجاوز الصفحة الواحدة)
 .3مستند وصف ّ
 .4السيرة الذاتيّة للمؤلِّّف (ال تتجاوز الصفحة الواحدة)
أقر بهذا أنّ جميع الحقوق المرتبطة بهذا المشروع ت ُخصّني شخصيًّا ،وأنّ جميع التفاصيل التي أوردتها في هذا المستند
أنا المو ّقع أدناهّ ،
قر بقراءتي لما جاء في هذا المستند من قواعد وإجراءات في هذا المجال ال ُمقترح من قِّبل
وفي المالحق ال ُمرفقة صحيحة بالكامل .كما أ ُ ّ
الصندوق ،وبموافقتي عليها .ومن المعلوم لي بأنّ الصندوق غير ُملزم باالحتفاظ بالمواد ال ُمقدَّمة أو بإرجاعها للمتوجّهين.
سسة
أي طلب لدعم الكتاب المذكور أعاله ،من أيّة مؤ ّ
أنا ال ُموقّع أدناه ،أ ُ ّ
قر بهذا عدم توجّهي سابقًا ،وعدم نيّتي في التوجّه ُمستقبالً لتقديم ّ
سسات العا ّمة ال ُمشتغلة في مجال األدب.
أقرتها وزارة الثقافة والرياضة للمؤ ّ
ي التي ّ
أخرى مدعومة وفق معايير توزيع الدعم المال ّ
اسم الشخص الذي مأل االستمارة_______________________ :
التاريخ____________________ :

التوقيع  +الختم________________________________ :

عنوان ال ُمراسلة :קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות תל אביב ,רחוב החשמונאים  ,90ת.ד  20415תל אביב 6120301
هاتف رقم ،03-5255020 :فاكس03-5255130 :
البريد اإللكترونيinfo@rabinovichfoundation.org.il :

