
 

 

 

 רשימת חומרי הגשה 

 תנאי הסף: 

   5Aאו  1Aתעודת זהות, תעודת תושבות  –צילום תעודה מזהה  .1
 

או   ת יחידתערוכאירוע אמנות פלסטית )של  .  הזמנה, דף קטלוג, כרזה או טקסט רשמי2
על פי האיפיונים הבאים:  (או פרויקט קבוצתית,  

   *במסגרת ציבוריתהאירוע התקיים  ● 
 ●  השתתפת בו לפני 6 שנים או יותר )חישוב הזמן - ממועד ההגשה 6.2.23( 

  (ראשון או מקבילותיו לתואר היית תלמיד.ה)לא  כאמן.ית פלסטי.ת עצמאי.ת בו השתתפת ● 
.ת תאריך האירוע ושמך כמשתתףבו רשומים  ●   

 
מטרות רווח, גלריה של דוגמאות של מסגרות ציבוריות: מוזאון, גלריה ציבורית או חלל ללא  *

מוסד ללימודי אמנות, מרכז תרבות אזורי או יישובי, ספרייה או ארכיון ציבוריים, מבנה ציבור,  
. פרויקט של רשות מקומית או משרד ממשלתי  

 
 או

 
    הזמנה לתערוכת בוגרים לתואר ראשון )או מקבילותיו( שהתקיימה לפני שנתיים או יותר  
במוסד ללימודי אמנות, או  צילום תעודת גמר מלפני שנתיים או יותר. )חישוב הזמן - ממועד  

 ההגשה 6.2.23( 
 

 
ת יחיד או  ו אמנות פלסטית )תערוכ  יאירוע  3הזמנה, דף קטלוג, כרזה או טקסט רשמי של   .3

 ( על פי האיפיונים הבאים: יםת, או פרויקט וקבוצתי
  האירוע התקיים במסגרת ציבורית ●              

השתתפת בו כאמן.ית פלסטי.ת עצמאי.ת )לא היית תלמיד.ה לתואר ראשון או מקבילותיו(  ●    
רשומים בו תאריך האירוע ושמך כמשתתף.ת  ●   
לפחות אחד האירועים הוא תערוכה ●   

 , אם בחרת באפשרות זו. 2אנא בחר.י  אירועים אחרים מהאירוע אותו רשמת בסעיף 
 
 

 קורות חיים: 
 
 : אמנות פרטים על לימודי . 4

 .  תעודה מועד התחלה, מועד סיום, מוסד לימודים/מורה, תואר או סוג 
 רישומים.  10עד 

 
כאמן.ית .  5 השתתפת  בהם  האחרונות  השנים  מעשר  פרויקטים  או  תערוכות  על    פרטים 

 : יחיד.ה עצמאי.תפלסטי.ת 
   שם האירוע, תאריך פתיחה, חלל וישוב.

 אירועים.  10עד 
 
 מעשר השנים האחרונות בהם השתתפת:  קבוצתייםפרטים על תערוכות או פרויקטים .  6

   וישוב.שם האירוע, תאריך פתיחה, חלל 
 אירועים.  10עד 

 
 



 

 

 

 
 תיק עבודות: 

  
 . קיימות עבודות 10עד 

 שם העבודה, טכניקה, מידות או משך, שנת יצירה.  ● 

 .  ים.ות איתם.ן עבדת, ללא אזכור אוצרבמילותיךתווים,  500טקסט חופשי על העבודה, עד  ● 

 :  קבצים לכל עבודה 3עד  ● 

   אחד הדימויים המבוקשים  (.  כ"א MB  3-1) הספציפיתשל העבודה  pdfאו    jpgדימויי שני  

 .  הוא פרט מן העבודה

או לינק וסיסמא לקובץ מדיה בפלטפורמות חיצוניות  (  MB  1-3) נוסף דימוי  – שלישיקובץ   

   .vimeo ,youtube ,soundcloudכגון: 

 

 

 קרן פלומס מאחלת לך הצלחה. 

 


