
 

 

 )ק"וסמ( ’תומייקו הביבס ירקחמ׳ – ארוק לוק

  טרוטקודו )הזית םע( ינש ראותל רקחמ יקנעמל תודמעומ תשגהל

 םילקא יונישו תומייק ,הביבס יאשונב

 

 )הזית םע( ינש ראות ידימלתו תודימלתל ארוק בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא לש םילקא ייונישו תומייקל רפסה תיב

 רקחמ קנעמ תלבקל תודמעומ שיגהל ג"באב תוטלוקפהו תוקלחמה ,םימוחתה לכמ םינייטצמו תונייטצמ ישילשו

 .םילקא ייונישו תומייק ,הביבס ימוחתב םירקחמל

 סנכל העיסנל קנעמה יפסכב שמתשהל ןתינ .החנמה לש תידועיי ןרקב ולהוני ₪ 4,000-6,000 ךס לע רקחמה יקנעמ

 תודעוימ תונרק להונל םאתהב ,'וכו ,רקחמ ירמוחו דויצ ,םינותנ רובע םולשתל ,ץראב וא ל"וחב תומלתשהל וא

)https://in.bgu.ac.il/osh/FinancecharP/07008.pdf(. 

 .קנעמה יפסכב שומישה תא טרפמה ,החנמה י"ע םותח ח”וד תי/טנדוטסה שיגי/ת קנעמה תלבק רחאל הנש
 

 :תודמעומה תשגהל ףס יאנת

  .רקחמ תעצה תשגה רחאל ישילש וא ינש ראות ת/דימלת
 

 :)תילגנא וא תירבעב שיגהל ןתינ(  תודמעומ תשגה

 םש ,יטרפ םש – ק"וסמ" תרתוכב בותכל אנ( sscc_director@bgu.ac.il  ליימל חולשל שי תודמעומה תא

 :)הטמ םיפרוצמה םיספטה יפ לע( םיאבה םיטרפה תא לולכי )תילגנא וא תירבעב( השקבה ץבוק .)"החפשמ

 ישיא עדימ ףד .1

 )םילימ 500 דע( רקחמה ריצקתו תרתוכ .2

 םילקא ייונישו תומייק ,הביבסה ימוחתל רקחמה תמורת .3

 שקובמה ביצקתב שומישהו םיכרצה טוריפ .4

 שקובמ ביצקת .5
 

 :תושקבה תניחב

 :םיאבה םילוקישה רואל תושקבה תא ןחבת ם"ויקל רפסה תיב לש רקחמה ידימלתו תודימלת תדעו

 תימדקא תוניוצמ )1

 םילקא ייונישו תומייקה ,הביבסה ימוחתל הדובעה תמורת )2

 רקחמב תי/טנדוטסה תומדקתהל קנעמה תובישח )3

 ג"באב םיגצוימה רקחמ ימוחת ןווגמב הכימת )4

 םיימוחת-ןיב םירקחמל תופידע ןתנית )5

 

 28.2.2022 :תודמעומה תשגהל ןורחאה דעומה

  



 

 

 טרוטקודו )הזית םע( ינש ראותל רקחמ יקנעמל תודמעומ ספוט

 םילקא יונישו תומייק ,הביבס יאשונב
 

 .______________ :דיינ ןופלט                        :.ז.ת          ___      :החפשמ םש      ____           :יטרפ םש
 

 .             ___     :הקלחמ                       .1:)תו/םי(החנמה םש           ___      :הטלוקפ                    :הקלחמ
 

              .           ___       :הקלחמ                       .2             
 

   )X -ב י/ןמס( רקחמ תעצה השגוה )י/ףקה( ישילש / ינש :ראות
 

 :םיסנכב תופתתשה

 ________________ :ה/גיצמ______________:סנכה םוקימ  ________________ :סנכה םש  .1
 

 ____________________________________________________________________:תרתוכ
 

 ________________ :ה/גיצמ______________:סנכה םוקימ  ________________ :סנכה םש  .2
 

 ____________________________________________________________________:תרתוכ
 

 :םייעדמ םימוסרפ

 ____________________ :לנרו׳ג______________:הנש  ____________________ :תו/םיבתוכ  .1
 

 ____________________________________________________________________:תרתוכ
 

 ____________________ :לנרו׳ג______________:הנש  ____________________ :תו/םיבתוכ  .2
 

 ____________________________________________________________________:תרתוכ

 

 :החנמ תובייחתה

 רקחמ תינכת תחתו ןיקת ימדקא בצמב ת/אצמנו יתייחנה תחת ת/דמול ה/דימלתה יכ תאזב ת/בייחתמ ינירה
 םישרדנה רקחמה יכרצל ת/עדומו ה/דימלתה לש ה/ותשקב תא ת/רשאמ ינא .הרודס

 

 .                       :ךיראת                    :המיתח                     :החנמה םש

 

 .                       :ךיראת                    :המיתח                     :החנמה םש

 



 

 

 

 

 

 :)םילימ 500 דע( תיריצקת רקחמ תעצה
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 :םילקא ייונישו תומייק ,הביבסה ימוחתל רקחמה תמורת

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 

 



 

 

 :וב שומישל םיכרצה טוריפו שקובמה ביצקתה

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 

 

 


