
 הקיטילופ ,תוברת ,תוהז :יריווקה בחרמב
165.1.0022/42 

 ב״פשת
 
 

 ויז הילמע ר"ד
 רדגמ ידומילל תינכתה
 224 רדח ,74 ןיינב ,16:00-14:00 ,'ב םוי

 amlia@bgu.ac.il שארמ םואיתב ,217 רדח ,74 ןיינב ,18:00-17:00 ׳ג םוי ,14:00-12:00 'ב םוי :הלבק תועש
 
 
 האירק תועצמאב ,ודילוה ןהש תוקיטילופלו תויוברתל תויב״טהל תויוהז ןיבש םיבכרומה םיסחיב קוסעי רנימסה
 לש הירוטסיהב ,תינרדומה תיבסל-ומוהה תוהזה תעפוהב קוסענ .תיריווק הירואיתו הירוטסיה לש םירחבנ םיטסקטב
 תונוש תוצובק ינפב םיבצינה םינושה םירגתאב ,תויביטמרונומוהו תויריווק תושיג ןיב תוקולחמב ,האגה העונתה
 .וחימצה םהש תונושה תוקיטילופבו ב״טהלה תליהקב
 
 
  :סרוקה תושירד
v הליעפ תופתתשהו תפטוש האירק ,תוחכונ:   

Ø םינכומ תויהלו םכתיא ותוא איבהל ,רועיש ותואל האירקה רמוח תא םתארקש רחאל התיכל עיגהל םכילע 
 .וב ןודל

Ø רטסמסב םישגפמ השולשמ רתוימ תורדעיה ,רתויב תוגירח תוביסנ טעמל .100% איה סרוקב תוחכונה תבוח 
 .סרוקב ןולשיכ רורגת

v ב תפתושמ האירקב הליעפ תופתתשה-Perusall: הב שומישה יבגל רבסה .וז המרופטלפב עובק שומיש השענ 
 .וללה האירקה תולטממ זוחא םינומשב ףתתשהל הבוח .סרוקה רתאב אצמנ
v סובליסה ךותמ םירמאמהמ דחא לש ,גוזב וא דבל ,התיכב הגצה 
v ׳ב רטסמסב רנימסה אשונ לש התכב הגצה 
v רנימס תדובע 
 
 :יפוסה ןויצה בכרה

 Perusall-ב תפתושמ האירקב הליעפ תופתתשה - 20%
  התיכב רמאמ תגצה 10%
  התיכב רנימסה אשונ תגצה 10%
 רנימס תדובע  - 60%

 
 
 :)םייוניש ונכתיי( םיאשונ יפל האירק תמישר
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