
 

 

 6201- ו"הצעת מועמדות לפרסי ישראל לשנת תשע
 לפני מילוי הטופס והגשתו יש לקרוא בעיון את דף ההנחיות.

 תאריך: __________                 

 :המועמד/ת. א

 ____  תואר ____________שם משפחה ________________ שם פרטי ____________

 _______ מיקוד ___________  עיר _כתובת בית: רחוב ___________________  מס' _

 0טלפון נייד ____________/___   0פקס' בית _________/__  0טל' בית __________/__

 _______  מחלקה ________________________מקום עבודה __________________

   0טל' עבודה _________/__עיר _________ _  ______כתובת עבודה ______________

 כתובת דוא"ל _________________@__________________  0קס' ____________/__פ

 תאריך לידה _______________    מס' תעודת זהות      

 אזרחות __________________    שם המועמד בלועזית _______________________

 

 

 ציין אם המועמד/ת ____ יודע/ת         ____ אינו יודע/ת על הגשת מועמדותו/ה
 
 

 

 במקום המתאים(: Xמוצע/ת כמועמד/ת לתחום )סמן 

 ילוסופיה, חקר מדעי הדתותחקר הפ   
 

 חקר הבלשנות העברית והכללית       חקר מדעי החיים   
 

 כימיה, חקר הפיזיקההחקר      חקר מדעי המזרח הקרוב   
 

 הארכיאולוגיהחקר הגאוגרפיה, חקר ידע ארץ ישראל, חקר   
 

 אמנות הבמה: תיאטרון, מחול   
 

 זמר עברי, אמנות עממית  
 

 התרומה מיוחדת לחברה ולמדינ –מפעל חיים  

     . לא יציע אדם את עצמו./תלהציע מועמד /תמדינת ישראל רשאי /תכל תושב
     .הפרס ינתן ליחידים, או במקרים חריגים לשותפי הישג, אך לא לתאגידים



 
 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 ל תיאום ובקרהמינה
 ישראל-פרסי

  

 
 ם המועמד/ת ______________ש

 : )שם מגיש/ת ההצעה לא יועבר לשופטים(מגיש/ת ההצעה. ב
 

 _____________  שם פרטי ________________  תואר ________שם משפחה ______

 כתובת בית: רח' __________________ מס' ____ עיר ____________ מיקוד ______

 0טלפון נייד _________/__  0פקס' בית ___________/__  0טל' בבית ___________/__

 מחלקה ______________________   מקום עבודה __________________________  

   0טל' עבודה ________/__עיר ________   ___ _______כתובת עבודה ______________

 ______@_________________________כתובת דוא"ל _____    0__/___פקס' ______

 
 חתימת המגיש/ה: ______________

 :החומר הנדרש להגשת מועמדות. ג
 

 מס' הערות החומר 
 עותקים

בעברית בנוסח  -תולדות חיים  . 1
 חובה       סיפורי

 מילים( 1000-עמודי פוליו )כ 3-לא יותר מ
 ראה הערה *

 עותק אחד

 מילים( 1000-עמודי פוליו )כ 3-לא יותר מ חובה     בעברית –נימוקים  . 2
 ראה הערה *

 עותק אחד

 בדף ההנחיות הרצ"ב 4בסעיף כמצוין   WORDבדיסק ו/או בדואר אלקטרוני, בפורמט *

 תולדות חיים )מדעי( .3
Curriculum Vitae 

 המחקר המדעיבתחומי  חובה רק
 

 עותקים 6

 רשימת פרסומים .4
List of Publications  

 המחקר המדעיבתחומי  חובה רק
 

 עותקים 6

ספרים, מחקרים, נלווים:  .5
 אלבומים.

 רשות         לכל היותרפריטים  3
 רהראה הע **

 עותקים  5
 מכל פריט

 המתייחס לחומר הנלווה בדף ההנחיות להצעת המועמדים הרצ"ב. 4ראה סעיף  **
 

 :הערות
 למסמך אחדמומלץ לאחד את מסמכי תולדות החיים והנימוקים  "מפעל חיים" בתחום  

 אין לצרף המלצות להגשת המועמדות בכל התחומים. 
 

 פרוט נלווים מצורפים:
 ___________________________   מס' עותקים  _________(  ______________1

2_________                         _________________________________________  ) 

3_________                         _________________________________________  ) 


