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טופס הגשת מועמדות לעיטור יקיר צפת תשע"ח

א .פרטים אישיים של המועמד/ת
שם ______________________ :כתובת_______________________________ :
טלפון ___________________ :טלפון נייד______________________________ :
דואר אלקטרוני___________________________________________________ :
שנת לידה ______________:ארץ לידה _____________ :שנת עליה____________:
האם המועמד/ת יודע/ת על הגשת מועמדותו/ה? ______________________________
ב .פרטים על ארגון
שם הארגון _________________:כתובת הארגון__________________________ :
הארגון תאגיד ללא כוונת רווח או חברה פעילה? _____________________________
פרטים של מנהל הארגון:
טלפון ___________________ :טלפון נייד______________________________ :
דואר אלקטרוני___________________________________________________ :
ג .תחומי ההמלצה:
 יחיד או ארגון ללא מטרות רווח ,המסייע בהתנדבות לזולת ולקהילה ו/או מפעיל או מסייע
לפרויקטים קהילתיים ,חברתיים בעיר צפת.
 יחיד או ארגון בקרב הנוער שפועל עבור קידומו ,פיתוחו והעצמתו של הנוער בצפת.
 יחיד או ארגון ,אשר תרמו או תורמים ,פעלו או פועלים לפיתוח כלכלת העיר צפת ,צמיחתה
ושגשוגה.
יש לציין על איזה מהתחומים לעיל ההמלצה_________________________________ :
ד .פרטים על תחום העשייה:
תיאור קצר על פעילות המועמד בתחום ההמלצה בצפת:
_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
יש לצרף (בעברית ,בכתב  ,Davidגודל :)08
 .0הנמקות להמלצה -לא יותר משני עמודים .A4
 .8קורות חיים של המועמד או הארגון.
 .3ניתן לצרף כל מסמך המסייע להמלצה.

ה .פרטי הממליצים:
 .0שם הממליץ _______________________ :קשר למועמד__________________:
כתובת ______________________ :טלפון נייד______________________ :
דואר אלקטרוני_______________________________________________ :
חתימה__________________________ :
 .8שם הממליץ _______________________ :קשר למועמד__________________:
כתובת ______________________ :טלפון נייד______________________ :
דואר אלקטרוני_______________________________________________ :
חתימה__________________________ :
ו .איש הקשר להשלמה ובירור פרטים:
שם ____________________ :תאריך הגשת ההמלצה______________________ :
כתובת _____________________:טלפון נייד___________________________ :
דואר אלקטרוני__________________________________________________ :
הנחיות להגשת מועמדות:
.0

.8
.3
.4
.5
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.7
.2

את ההמלצות יש להגיש ,לא יאוחר מיום חמישי ,ז' אדר תשע"ח ,88.8.8102 ,שעה 08:11
במשרד אגף מוניציפאלי בעירייה ,או למייל  .ashorer@zefat.muni.ilהמלצה או הצעה אשר
תוגש לאחר מועד זה ,לא תידון בוועדה.
ניתן לצרף חומר נוסף על המועמד ופועלו והמלצות מטעם גופים מוכרים.
אין הוועדה מתחייבת להשיב את החומרים שיוגשו.
בן משפחה מדרגה ראשונה אינו יכול להמליץ על בן משפחתו.
עובד ארגון אינו יכול להמליץ על ארגון בו הוא עובד.
הוועדה תתייחס להמלצות והצעות ככל שתהיינה מנומקות.
אין הוועדה מתחייבת לקבל המלצה או הצעה כל שהיא.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למרכז הוועדה בטלפון ,14-6087414 :או במייל:
.ashorer@zefat.muni.il

