
 
 

 2018מפעל חיים לשנת  הצעת מועמדות לפרסטופס 

 עמותת האדריכלים

  .לפני מילוי הטופס והגשתו יש לקרוא בעיון את דף ההנחיות 

  __________ תאריך

  :המועמד/ת .1

  ______________ _____________ תואר__________________ שם פרטי ________+שם משפחה _______

 ____________ __ מיקוד__________ עיר _____________ מס' ___________________כתובת בית: רחוב 

  0_____/____________טלפון נייד _____ 0___/____________פקס' בית __ 0_____/______טל' בית _____

  _______________________ מקום עבודה __________________________ מחלקה

 0___/__________עבודה ______ טל' ______ ______________________________ עיר ___כתובת עבודה 

 _________________________@_____________________ דוא"ל כתובת  0___/___________פקס' ___

 _____ _____תאריך לידה __________

  ____________________________ _____________ שם המועמד בלועזית___מס' תעודת זהות אזרחות ___

 

 .אם המועמד/ת ____ יודע/ת ____ אינו יודע/ת על הגשת מועמדותו/הה

 

או שותפים  ה/יחידלהפרס יינתן   .כל תושב/ת מדינת ישראל רשאי/ת להציע מועמד/ת. לא יציע אדם את עצמו

 .םיתאגידללהישג אך לא 

 (לשופטיםשם מגיש/ת ההצעה לא יועבר )מגיש/ת ההצעה:  .2

 ______________ ___________ תואר________________ שם פרטי___שם משפחה _____

  ________ ________ מיקוד________________ מס' ____ עיר ________כתובת בית: רח' _

  0_________/_______פקס' בית __ 0____/_____טל' בבית _______

  0______/_____________טלפון נייד ___

  ______________________ מקום עבודה __________________________ מחלקה

  0כתובת עבודה ________________________ עיר ________ טל' עבודה ________/__

  _________________________@_____________ כתובת דוא"ל 0פקס' _________/__

 

 

 

 

  _______________________ חתימת המגיש/ה
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 מצורפים:פרוט נלווים 

 ______________________________________ מס' עותקים_______________ .1

 ______________________________________ מס' עותקים_______________ .2

 מס' עותקים________ _____________________________________________ .3

 ____________________________________ מס' עותקים_________________ .4

 _______________________________ מס' עותקים______________________ .5

 ______________________________ מס' עותקים_______________________ .6

 

 2018 למאי 17, חתשע" ג' בסיון, חמישי יוםעד  את החומריש להעביר 

 מגה. 20 עד אחד PDFבקובץ  lifeprasim2018@gmail.com:  כתובת למשלוח

 המועמדאת שם  (Subjectיש לרשום בשורת הנושא )

את החומרים המודפסים, במידה ובחרתם לכלול כאלו,  יש להעביר למשרדי עמותת האדריכלים, רח' המיגדלור 

עד לתאריך הנקוב לעיל. נא לציין בדוא"ל מה החומר המודפס  10:00-16:00ה' בשעה -יפו העתיקה בימים א' 15

 שנשלח למשרדי העמותה.
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