אפיון מועמדים להגשת פרס ירושלים לאחדות ישראל
מועמד יחיד
שימו לב!
יש למלא את הטופס באתר האינטרנט בפעם אחת .לשם כך אנו ממליצים להוריד את הטופס לפני
ההגשה באתר יש לקרוא מבעוד מועד את כלל דרישות הטופס ,ולהכין מראש את המידע והמסמכים
לצירוף הנדרשים למילוי הטופס כראוי .לאחר מילוי הטופס יש ללחוץ על הכפתור "שלח" פעם אחת
ולהמתין בסבלנות .בהצלחה.
*טופס זה מנוסח בלשון זכר ,אך פונה לנשים וגברים כאחד.
פרטי המועמד
שם פרטי –
שם פרטי באנגלית –
שם משפחה –
שם משפחה באנגלית –
רחוב –
מספר בית –
עיר –
מדינה –
טלפון –
טלפון נייד –
דוא"ל –
ארץ לידה –
תאריך לידה –
האם המועמד יודע על הגשת המועמדות? כן  /לא
האם מועמדותו הוגשה בעבר לפרס זה? כן  /לא
פרטי מגיש הבקשה
שם פרטי –
שם משפחה –
רחוב –
מספר בית –
עיר –
מדינה –
טלפון –
טלפון נייד –

דוא"ל –
קשר למועמד –
תיאור הפעילות
 .1האם המועמד פועל כיום בארגון מסוים? אם כן ,מהו תפקידו?
 .2תאר את פעילות המועמד( :יש לכתוב עד  300מילים ובגוף שלישי)
(בתשובתך יש לשים לב לפרטים הבאים אשר יסייעו בהבנת פעילותו של המועמד – תדירות הפעילות,
פריסה גיאוגרפית ,קהל יעד ,מספר המשתתפים ,עובדים  /מתנדבים אשר מסייעים למועמד ,מידת
השפעה ,פעילות דגל משמעותית והישגים)
תרומה לאחדות ולכידות חברתית
 .3מהם הישגיו ותרומתו של המועמד לאחדות? ומדוע המועמד ראוי לקבל את פרס ירושלים לאחדות
ישראל? (יש לכתוב עד  250מילים ובגוף שלישי)
גיאוגרפיה
לאיזו קטגוריה משתייך המועמד? מקומי  /ארצי  /בינלאומי( .נא לסמן) .למה משתייך לקטגוריה זו?
(יש לכתוב עד  100מילה ,וגוף שלישי)
(מקומי – המועמד ,הארגון או המיזם פועלים ברמת הישוב או האזור ,ומביאים להשפעה ניכרת במרחב
המקומי).
(ארצי – המועמד ,הארגון או המיזם פועלים במוקדים גיאוגרפיים שונים ברחבי ישראל או במדינתם,
ומביאים להשפעה ניכרת ברמה הארצית).
(בינלאומי – המועמד ,הארגון או המיזם עוסקים בקידום אחדות ישראל והידוק הקשר בין מדינת ישראל
ויהדות התפוצות או בין התפוצות ,ומביאים להשפעה ניכרת ברחבי העולם).
 .4האם המועמד זכה בעבר בפרס על פעילותו? כן  /לא  .במידה וכן ,פרט____________ :
ממליצים
)1
שם פרטי –
שם משפחה –
קשר למועמד –
דוא"ל:
טלפון –
תפקיד –
)2
שם פרטי –
שם משפחה –
קשר למועמד –
דוא"ל-
טלפון –

תפקיד–
מסמכים להגשה
יש לצרף קבצים מסוג  WORDאו  PDFבלבד ,הכתובים בעברית או באנגלית .על הקבצים להיות בגופן
 ,DAVIDגודל גופן  12ורווח כפול.
•
•

 2מכתבי המלצה.
קורות חיים של המועמד – לא יותר משני עמודים (עבור מועמד יחיד)

