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 2018 מבנים לקטגוריות האדריכלים עמותת פרסילקבלת טופס הגשת מועמדות 

 __________          ת.ז     __     _____ שם פרטי    ____           שם משפחה

 ___     _____________ טלפון    ___________________________     ____ כתובת

           ______________________דוא"ל               _____________טלפון נייד 

 

                                                                       את כולן פרויקטים בקטגוריות שונות נא לסמן במידה ומוגשים מספרהקטגוריה בה מוגש הפרויקט 

 קיימות ובנייה ירוקה / אדריכלות המחר / תכנון עירוני / מבנה ציבור או חינוך / מבנה מגורים

 : לפי הפורמט הבא  הן החזותי והן המילולי החומר ליו אתאולצרף  טופס הפרטיםיש למלא את 

 .ראו גריד מצ"בס"מ של העבודה המועמדת לתחרות.  70על  50 בגודל pdfהגשת קובץ    .1

. על כל התמונות 2גובה(.  50מ שוכב )”ס 50/70. גודל הגיליון בקובץ 1 הוראות סגירה:

מסגרת הימנית יש לכלול טקסט ב .CMYK. 3צבע   dpi 300להיות ברזולוציה של 

גודל פונט שוטף   light - Hebrew sans openיש להשתמש בפונט חינמי העליונה, 

18pt על הפרויקט, שם הפרויקט,  צריך לכלול הסבר קצרטקסט ה. 4. 100%, צבע שחור

מ תמונות ”מ 5. יש לסגור את הקובץ עם בליד של 5שם המגיש, שנת התכנון ושנת הבנייה 

. הקובץ לא 7. יש לסגור עם צלבי חיתוך 6גולשות צריכות להגיע עד לקו הבליד החיצוני 

 מגה. 20יעלה על 
 

 מילה ובו יפורטו הנימוקים לקבלת הפרס. 800עד  wordמסמך   .2
 

 –צילומים נוספים/תשריטים/תכניות של הפרוייקט  20 -הכולל לא יותר מ pdfקובץ    .3

 רשות.
 

 .רשות –המלצות וקטעי ביקורת במידה וקיימים   .4

o .החומר לא יוחזר 

o עבודות מקוריות, חומרים תלת ממדיים ושקופיות.  ,תיק עבודות מודפס אין להגיש 
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  :דמי השתתפות

o לסטודנטים חברי ₪  120, עמותה לחברי₪  220 ראשונה: עבודהתעריף ההשתתפות בתחרות ל

 כרוכה עבודה כל ניתן להגיש מספר בלתי מוגבל של עבודות. הגשת .לאחרים₪  350 -ו עמותה 

   לה. הקודמת מההגשה פחות 15% בתשלום של

 

 

 

o  העברה בנקאית לחשבון עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל על ידיביצוע התשלום :

יש לציין בהערות שם מלא של )דיסקונט(.  11)לב דיזינגוף(, בנק  147, סניף 79751

 האדריכל/ית המגיש/ה.

 _________/___או באמצעות כרטיס אשראי )נא למלא את הפרטים(: תוקף 

 _______חיוב על סך  ________-________-________-________מספר כרטיס 

 

 2018 למאי 17, חתשע" ג' בסיון, חמישי יוםעד  יםחומרוה הגשת מועמדות טופסאת יש להעביר 

 בדוא"ל בלבד!

 מגה. 20 עד אחד PDFבקובץ  prasim2018@gmail.com:  למשלוחכתובת 

 וקטגוריית התחרות את שם המגיש (Subjectיש לרשום בשורת הנושא )

 תכללנהכמות חומר גדולה מהמצוין, לא  תכלנהלאחר המועד הנקוב, או בקשות ש תגענהבקשות ש

 .ברשימת המועמדים

 עבודה חמישית עבודה רביעית עבודה שלישית עבודה שנייה עבודה ראשונה עמותה ת/חבר

 115 135 159 187 220 הגשה עלות

 816 701 566 407 220 סה"כ לתשלום

סטודנט/ית 
 עמותה ת/חבר

 עבודה חמישית עבודה רביעית עבודה שלישית עבודה שנייה עבודה ראשונה

 63 74 87 102 120 עלות הגשה

 446 383 309 222 120 סה"כ לתשלום

ת /חברלא 
 עמותה

 עבודה חמישית עבודה רביעית שלישיתעבודה  עבודה שנייה עבודה ראשונה

 182 214 252 297 350 עלות הגשה

 1,929 1,113 899 647 350 סה"כ לתשלום
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