
תחרות ״תעשיה יפה ומקיימת בישראל יפה״ __20
טופס הרשמה

לכבוד, 
המועצה לישראל יפה,
מח' תחרויות וסניפים

שד' רוקח 80 , ת.ד. 53250 
תל אביב 6153201,

שלום רב, 

הננו מבקשים להצטרף לתחרות "תעשיה יפה ומקיימת בישראל יפה".  .1
ניתן להירשם לתחרות באמצעות אחת מן האפשרויות הבאות: 

א. מילוי טופס ההרשמה )המצ"ב( על כל פרטיו והעברתו למועצה לישראל יפה, בכתובת הרשומה מעלה.
kobyy@israel-yafa.org.il :ב. סריקת הטופס ולהעבירו לדוא"ל

ג. בפקס: 03-6422839
www.israel-yafa.org.il )לנרשמים דרך האתר תינתן הנחה בדמי  יפה:  המועצה לישראל  ד. באתר האינטרנט של 

ההשתתפות(.
טופס ההרשמה מהווה אישור ידיעת התקנון.   .2

 __________________________________ *שם מלא של המפעל )כפי שיופיע בתעודת כוכבי יופי(:   .3
  ________________________________________________________ *שם המפעל באנגלית: 
*כתובת המפעל: ________________________________________ מיקוד: _______________ 
 _____________ טלפון מרכזיה: _________________  פקס: _________________,  מס' עובדים: 

איש/אשת הקשר לתחרות:   .4
 __________________________ *שם הנציג/ה: ____________________________  *תפקיד: 
  _________________________________ טלפון: _________________________ טלפון נייד: 
  ____________________________________________ פקס: _________________ *דוא"ל: 

באם הינך מעוניין לקבל חומר/עדכון בנושא התחרות נא לסמן     .5
שם הנשיא: ______________________,  שם המנכ"ל: ______________________,   .6 

שם מנהל/ת המפעל/האתר: _____________________

7. להלן פרטים על מפעלנו: ענף, מספר עובדים במפעל/באתר

            מס' עובדים
601 ומעלה51-150151-300301-600עד 50מפעלים ע"פ ענפים

אלקטרוניקה
עמית תעשיה )מעל 15 שנה בתחרות(

טקסטיל
כימיה

מזון
מתכת

נייר ודפוס
פרמצבטיקה/קוסמטיקה

פלסטיקה
תכנה ומרכזי מחשוב

תשתיות
שירותים

כלל/משרדים/אחר:____
4500 ₪ 3200 ₪ 2100 ₪ 1400 ₪ 1050 ₪ *דמי השתתפות ע"פ מס' עובדים

*מס מזהה )ח.פ, עוסק מורשה וכיוצ"ב(: ____________________________

פרטי ממלא הטופס:  _________________        _________________       _______________      
                                             שם ממלא הטופס                                      תפקיד                                         חתימה

*סימון חובה
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פרסום כלשהוא )באמצעי התקשורת, שילוט חוצות, אינטרנט וכיוצ"ב( בהקשר של התחרות )במהלכה או בסיומה(   .8
יישא עליו את לוגו המועצה לישראל יפה )ניתן לפנות עפ"י הכתובת בסעיף 1 ולקבלו(.

המפעל יעמיד מתנדבים לתחרות להערכה במפעלים אחרים )בענף אחר(:  .9

טלפון/נייד/פקסדוא"לתפקידשם

לוח זמנים לתחרות )ראה תקנון(.

הבהרות:
חברות בעלות מס' מפעלים באותו מתחם יכולות לשתף כל מפעל אשר יתחרה כיחידה.	 
מטה התחרות ראשי, למזג או לפצל ענפים ע"פ שיקול דעת, בהתאם למס' המפעלים המשתתפים בכל ענף.	 

פרטי ממלא הטופס:  ___________        ______________       ____________       ______________
                                       תאריך                               שם                              תפקיד                           חתימה

לשימוש מטה התחרות: סניף___________


