
הוראות להורדת ומילוי טופס הגשת מועמדות 
לפרס טראמפ להוראה איכותית:

הורידו את טופס הגשת המועמדות למחשב שלכם ]דרך קליק ימני בעכבר . 1
ובחירה ב"שמור בשם"[.

ניתן למלא את הטופס . 2 כך  ופתחו את הקובץ השמור.  סגרו את הדפדפן 
ולשומרו. חשוב לפתוח את הטופס כקובץ ולא בדפדפן. טפסים שיפתחו 

בדפדפן עלולים להציג שגיאות ולא לתמוך בעברית.

3 .award@trump.org.il :שלחו את הטופס כקובץ מצורף לכתובת דוא"ל 
עם שם המועמד/ת בכותרת המייל.

mailto:award%40trump.org.il?subject=
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ב. השכלה

תואר שלישיתואר שניתואר ראשוןתעודת הוראה

פרט

ת.ז שם משפחהשם פרטי

  

כתובתתאריך לידה מיקודישוב 

דוא”לטלפון נוסףטלפון

א. פרטים אישיים

טופס הגשת מועמדות לפרס
בעת מילוי הטופס ניתן לשומרו ולחזור אליו בכל זמן נתון.

אנא שמור את הטופס המלא במחשב שלך ושלח אותו כקובץ מצורף לכתובת דוא”ל:
Award@trump.org.il

הערה: הטופס מנוסח בלשון זכר אך הוא פונה לגברים ולנשים כאחת.

Trump Master Teacher Award

)ניתן לסמן יותר מאופציה אחת(

initiator:award@trump.org.il;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:085b4c9940d1dd429797474598b1ae58
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תפקידים קודמים בבית ספר זה

ג.1 הוראה / כללי
מקצועות לימודשנות ותק

תחומי הכנה לבגרות אפיון )ניתן לסמן יותר מאופציה אחת(

חט”עחט”ב

מספר שנות הוראה בבית ספר זה כיתות לימוד בשנה הנוכחית

ג.2. הוראה / הוראה בשנה הנוכחית

כתובת בית הספרשם בית הספר

תפקידים נוספים בבית הספר בשנה הנוכחית
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 ד.1. השתתפות בהתפתחות מקצועית מחוץ לבית הספר
       בחר 3 פעילויות )קורסים, סדנאות וכדומה(

מוסדשנה/נושא

ג.3. הוראה / בתי ספר קודמים בהם לימדת

תפקידים נוספים בבית הספרשם בית הספר מקצועות לימודשנות הוראה גיל הוראה

יסודי

חט”ב

חט”ע

יסודי

חט”ב

חט”ע

יסודי

חט”ב

חט”ע

ג.4. הוראה במוסדות אקדמיים

   

פירוטשניםמוסד

נושא

שנה

נושא

שנה

נושא

שנה

תכניה העיקריים של הפעילות
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 ד.2. השתתפות בהתפתחות מקצועית בתוך בית הספר
       בחר 3 פעילויות )קורסים, סדנאות וכדומה(

 ד3. הובלה, הנחייה וליווי של תהליכי התפתחות מקצועית של מורים אחרים ופרחי הוראה
    לפרט )קורסים, סדנאות, פיתוח חומרי לימוד וכדומה(

הפעילות

שנה/נושא

מוסד

שם התכנית /מוסד לימודים 

תכניה העיקריים של הפעילות

פירוט )עד 30 מילים(

נושא

שנה

נושא

שנה

נושא

שנה

נושא

שנה

נושא

שנה

נושא

שנה
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ה.  מדוע בחרת במקצוע ההוראה ומדוע אתה ממשיך בו גם היום? )עד 300 מילים(

ו.  תאר את ההוראה בכיתה שלך ותן דוגמא כיצד תלמיד השפיע על ההוראה שלך )עד 300 מילים(

ז. הסבר כיצד אתה פועל בכיתה ומחוצה לה כדי לקדם את ההצלחה של כל תלמיד )עד 300 מילים(
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 ח.2. בחר שיעור שלימדת בשנה האחרונה שאתה סבור שהוא שיעור טוב. תאר את השיעור באופן שיכלול:  
רקע, מטרות ומהלך השיעור )עד 250 מילים(

ח.1. כיצד אתה משתמש בנתונים ובמידע מן הכיתה כדי לקדם את ההוראה והלמידה? )עד 250 מילים(

ח.3. הסבר מדוע שיעור זה הינו שיעור טוב בעיניך, תוך התייחסות לסוגיות הבאות: התמודדות עם כיתה 
הטרוגנית, יחס אישי לכל תלמיד, מומחיות בתחום הדעת )עד 250 מילים(
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 לתשומת ליבך:
 מועמדים שיועברו לשלב הבא יתבקשו למסור המלצות מתאימות

award@trump.org.il :אנא שלח את הטופס המלא כקובץ מצורף לכתובת דוא”ל

פייסבוקאינטרנטרדיו

ט. כיצד שמעת על הפרס
מנהל בית הספרבית הספרמודעהעיתון

אחר

מאשר לצלם אותי מלמד 
מאשר שפרטי הקשר שלי יועברו לשותפים של הקרן לצורך עזרה בפרוייקטי הקרן
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