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 טופס הגשת מועמדות – בתצלומיםותיקים 

 

 

 

 

 רב,  שלום

 

יחידים וקבוצות, דיירי בתי אבות ודיור , תיקיםווהאזרחים מזמין את ההמשרד לשוויון חברתי 

אלבומי עטיפות שמטרתה ליצור גרסאות כיסוי ל  "בתצלומיםותיקים "להשתתף בתחרות מוגן 

שמטרתה לשמח ולעודד חיבור למוזיקה  ,("התחרות")להלן:  או תמונות מפורסמות מוסיקה

ועשייה יצירתית של אזרחים ותיקים בתקופת הקורונה, בה רבים מהאזרחים הוותיקים שוהים 

 .  בביתם

 

הגשת באמצעות מילוי הטופס שלהלן. בתקנון התחרות לזכייה בפרס כאמור  ניתן להגיש מועמדות

 המועמדות יכולה להיעשות הן על ידי המועמדים עצמם, הן עם ידי נציגם או מי מטעמם. 

 

 12:00בשעה  3.9.20202–להגשת הטפסים ( המוארך)האחרון  מועדה

 !הפעולה שיתוף על לכם מודים אנו

 

 הנחיות למילוי טופס מועמדות

 יש למלא את כל סעיפי הטופס ולצרף את כל החומר הנדרש. .א

 בסעיףלכתובת המפורטת "ל הדוא באמצעות לשלוח ניתן, לשולחו יוחזר לא הנלווה החומר .ב

 .להלן 34.

אחד מהאזרחים הוותיקים המשתייכים  באמצעותתהיה למסלול א המועמדות  הגשת .ג

לקבוצת המועמדים שישמש כנציג הקבוצה. הגשת המועמדות למסלול ב תהיה באמצעות 

או מי מטעמו, ככל שמדובר באזרח ותיק יחיד.  עצמו האזרח הוותיק האזרח הוותיק

 את ולהגיש מהיוצרים, יש למלא את הטופס ביחס לכל אחד משותפת של מועמדות במקרה

 .יחד הטפסים כל

  .מועמדות בקבוצה, יש לבחור נציג ולמלא את פרטיו בטופסבמקרה של  .ד

לפנות  . ניתןwww.msw.gov.il  בכתובת, המשרד לשוויון חברתי נוספים באתר  פרטים .ה
  .seniorscover@mse.gov.il  - בכל שאלה באמצעות דואר אלקטרוני

  

 תאריך הגשה ______________     

למלא את טופס המועמדות, על כל צרופותיו בדפוס או בכתב יד קריא, ולשלוח לדואר  יש
באחריות המציע לוודא כי הצעתו התקבלה על ידי  seniorscover@mse.gov.ilאלקטרוני: 

 .02-6547057באמצעות טלפון שמספרו:  דליה תופיקגב' 

http://www.msw.gov.il/
mailto:seniorscover@mse.gov.il
mailto:seniorscover@mse.gov.il
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 פרטים על המועמד/ים .1
 :הפרטים הבאיםבמקרה של מועמד יחיד יש למלא את  .א

  

 משפחה     _____________________         שם פרטי     ______________________  שם

 "ל   ____________דוא_____________ פקס____ ________נייד____________ טלפון

 __________________________________________________________________כתובת

 מיקוד                       עיר'                              מס                                     רחוב

 

   [לסמן נא] לא/כן –אזרח ותיק המועמד  האם •
 
 מספר תעודת זהות  ________________  נא לציין תאריך לידה _______________ •

 

 :במקרה של קבוצת מועמדים .ב
 

 :הקבוצה נציג פרטי
 

 משפחה     _____________________         שם פרטי     ______________________  שם

 "ל   ____________דוא_____________ פקס____ ________נייד____________ טלפון

 __________________________________________________________________כתובת

 מיקוד                       עיר'                              מס                                     רחוב

 :המועמדים פרטי
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 : ______________________________________שוחזר  השהקאבר של היצירה שם .ג

 
 :זה לטופס לצרף יש .ד
 

 הערות ומכסת עמודים המידע הנדרש 

הקאבר צילום/סריקת   .1
המקורי והשחזור לקאבר 
ללא ציון שם או פרטים 

 מזהים.  

 ;30MBגודל התמונות לא יעלה על 

 מספר תעודת זהות גיל  שם מלא
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בהם ישלחו התמונות יהיו הקבצים 

 ,TIFFהבאים בלבד: הסוגים  מבין

BMP, JPEG, GIF, PDF; 

 

, לפרסםהמשרד רשאי מובהר כי יהיה 

את שחזור הקאבר בכל  ללא תשלום,

 כלי שימצא לנכון, לרבות עיתונות,

אתר האינטרנט של המשרד וברשתות 

 חברתיות. 

על בחירת הקאבר  הסבר  .2
חזר, משמעותו ושש

 ופרטיםלמועמד/ים 
 יעלה לא ההסבר. נוספים

 חצי עמוד אחד על

 אחד לכל היותר.  A4עמוד חצי  עד

 

 

 הגשת טופס של מהנוסח לשנות אין מועמדות הגשת טופס  .3

 .המועמדות

 

 .נוספים ומסמכים פרטים למסור המועמדות ממגיש לבקש רשאי יהיה המשרד •
 המשרד יהיה רשאי לפסול מועמדות שהוגשה באופן חסר. •

 
 

, לרבות השתתפותי בתחרות , שחזור הקאבר,תמונתי, את  שמילמשרד לפרסם מאשר  הנני .ה
לא תמורה כלשהיא ומבלי שתהייה לי טענה ל, וזאת הזוכיםבין  איניבמקרה בו יוחלט כי 

כלשהיא כלפי המשרד וזאת בכל אמצעי תקשורת שהמשרד ימצא לנכון לרבות במדיות 
 .דיגיטליות וחברתיות

 
 , הוראותיו מוסכמות עלי ואניבמלואו" בתצלומים"ותיקים  תקנון את קראתי כי מאשר אני .ו

 מאשר את כל האמור בו.
 

 צרופותיומאשר כי קראתי כל המידע והפרטים שנמסרו על ידי בטופס מועמדות זה על  אני .ז
 .ואמתייםוהם מלאים, נכונים 

 

 *** עבור קבוצה: יש למלא את הפרטים של כל חברי הקבוצה. 
 
 

__________________ __________________ __________________ 
 חתימה מלא שם תאריך

 

 

 


