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 ״תומייקל תופתוש״
 בגנב ןוירוג ןב תטיסרבינוא – םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה

 הרטמ
 תטיסרבינוא לש םילקא ייונישו תומייקל ס״יבו תירבעה הטיסרבינואה לש תומייקל יאטיסרבינואה זכרמה
 תויעב יוהיז ,םיכילהת תנבה ןעמל הביבסו תומייק לש רקח ימוחתב הלועפ ףותיש לע םיריהצמ ןוירוג-ןב
 .יגולוקאה רבשמהו םילקאה רבשמ לע םדאה תועפשה תתחפהל תונורתפ תעצהו

 

 תוחפל לש תווצ .תודסומה ינשמ םירקוחל תופתושמ רקחמ תועצה ונמומי הלועפה ףותיש תרגסמב
 ללשמ ,הביבסו תומייקל םירושקה םיאשונ ןווגמב תקסועה ,רקחמ תעצה שיגהל לוכי דסומ לכמ רקוח
 ,הביבסה תוכיא :אמגודל םיאשונ( תואירבו חור ,הרבח ,לוהינ ,הסדנה ,עבט – תוימדקאה תודיחיה
 ,םייתביבס םיבאשמ לוהינ  ,תיתביבס תיקסע תומזי ,יגולוקא םוקיש ,תומכח םירע ,םילקא ,היגרנא
  .)דועו תיתוברת תשרומ ,הרבחו תומייק  ,תוינידמ ,תואירב

 

 השגהל תואכז
 יתשמ תו/םירקוח ינש תוחפל ןיב םישדח הלועפ יפותישו םישדח םירקחמל תדעוימ הכימתה •

 .תומייקה םוחתב )דסומ לכמ דחא רקוח( תואטיסרבינואה
 ,םיאשונ תורבחמה ,תויתריציו ךרד תוצרופ ,תוימוחת-ןיבו -בר רקחמ תועצהל ןתנית תופידע •

 .דבלב תחא רקחמ תעצה שיגהל ת/יאשר ת/רקוח  .םינוש םימוחתמ תונויערו רקחמ ינוויכ
 

 :רקחמה קנעמ
 .םיקנעמ 4 דע וקנעוי  .)הרוקת אלל( קנעמל $ 45,000 דע - קנעמה םוכס •
 .םישדוח 18 - קנעמה ךשמ •

 

 :השגהה ךילהת
  .15/12/21 דע שיגהל שי תועצה-םדק •
 הבושת .האלמ העצהכ השגהל )8 -כ( תועצה רפסמב רחבת תודסומה ינשל תפתושמ הדעוו •

 .2022 ראוני תליחת דע לבקתת האלמ העצהל רבעמ יבגל
 ״תומייקל תופתוש״ סנכב םירקוחה י"ע הנגצות האלמ העצה תשגה לש בלשל ורבעש תועצה •

 ףותישל סיסבה ,רקחמה תורטמ ,רקחמל היצביטומה תא לולכת הגצהה .)טבשב ו"ט( 17/1/22
 .תויופצ תואצותו הלועפה

 .30/1/22 דע הנשגות תואלמ רקחמ תועצה •
 :תועצהה הנחבית ןהיפלש םיירקיעה םינוירטירקה
 .תיעדמ תוכיא •
 .תומייקה םוחתל רקחמה לש ותמורתו תויטנוולר •
 .רקחמל תו/םירקוחה לש המורתהו בולישה תדימ •
 .)םישדוח 18( בצקומה ןמזב תורורב תונקסמ תקסהו רקחמה תמלשה תוריבס •

 

 
 



 

 
 
 

 )15/12/21-מ רחואי אל :השגה ךיראת( :העצה-םדק
  .מ"ס 2 לש םיילושו 1.15 חוורמ ,11 ןפוגב תילגנאב בתכית העצהה .2-4 םיפיעס רובע 1 דומע דע
 :לולכת העצהה
 .)הטמ ףרוצמ( םתוכיישו םישיגמה םירקוחה תומשו רקחמה אשונ - רעש דומע .1
 .רקחמה תורטמו היצביטומ .2
  .תומייקה םוחתל המורתהו תונשדחה .3
 .םירקוחה ןיב הלועפה ףותיש ביטו היגולודותמ .4
 

 )30/1/22-מ רחואי אל :השגה ךיראת( :)תו/םיאכזל( האלמ העצה
  .מ"ס 2 לש םיילושו 1.15 חוורמ ,11 ןפוגב תילגנאב בתכית העצהה .6-2 םיפיעס רובע םידומע 5 דע
 :לולכת העצהה
 .םתוכיישו םישיגמה םירקוחה תומשו רקחמה אשונ – רעש דומע .1
 םוחתל המורתהו תונשדחה ,העצהה לש תוימוחתה-ברלו -ןיבל תוסחייתה ,יתורפס עקר :אובמ .2

 .תומייקה
 .)רקחמה תמורת( תונשדחו תורעשה ,רקחמה תרטמ .3
  .הדובעה תינכת .4
 .הלועפה ףותישל תו/םירקוחה תמורתו ןפוא .5
 ,)ל"וחב אל( ץראב תועיסנ ,םירמוח ,דויצ ,םדא חכ יפיעס לולכל ןתינ( )הלבטב( רצק יביצקת טוריפ .6

  .)םימוסרפו תוזילנא
  .תורפס תמישר .7
 .)ת/רקוח לכל דומע דע( רקחמל םייטנוולר םימוסרפ 3-5 ,רקחמה ימוחת ,יתיצמת םייח תורוק .8

 

 :ליימיאה תובותכ יתשל דחא PDF ץבוקכ ריבעהל שי תועצהה תא •
sustainability@savion.huji.ac.il  ו- sscc_director@bgu.ac.il. 

 םיירשפא תו/םיטפוש השימח לש המישר ןייצל שי )הפורצכ העצהה תא ללוכה( השגהה ליימ ףוגב •
 רקחמ םוחת ,דסומ ,םש( תו/םישיגמה םע הלועפ םיפתשמ/ופתיש אלש יאנתבו ,ל"וחמו ץראהמ
 .)ל"אודו

 

  :םכסמ ח״וד
 ח"ודה .)רקחמה םויס רחאל םישדוח 3( םישדוח 21 רחאל ל״נה ליימיאה תובותכל שיגהל שי

 רתאל הלעויש )תירבעבו תילגנאב( ריצקת שגוי ,ןכ ומכ .תילגנאב םידומע 5 לע הלעי אל םכסמה
  .טנרטניאה
 .ךשמה תעצה שיגהל םילקוש םירקוחה ןרק וזיאל ןייצל שי ח"ודה ףוסב
 

 sscc_director@bgu.ac.il וא sustainability@savion.huji.ac.il  :תבותכל ליימב תונפל רשפא תולאשב

 

 

 

  



 

 
 

 ״תומייקל םיפתוש״
 בגנב ןוירוג ןב תטיסרבינוא – םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה

 :תו/םישיגמה תומש
 

 )ףיקהל( .פורפ / ח״פורפ / ׳רד ________ :החפשמ םש  _______ :יטרפ םש .1 :תירבעה הטיסרבינואה
 

 _________ :ליימיא ___________ :זכרמ / הטלוקפ __________ :הקלחמ       
 

 )ףיקהל( .פורפ / ח״פורפ / ׳רד ________ :החפשמ םש  _______ :יטרפ םש .2   
 

 _________ :ליימיא ___________ :זכרמ / הטלוקפ __________ :הקלחמ       
 

 )ףיקהל( .פורפ / ח״פורפ / ׳רד ________ :החפשמ םש  _______ :יטרפ םש .1 :ןוירוג ןב תטיסרבינוא
 

 _________ :ליימיא ___________ :זכרמ / הטלוקפ __________ :הקלחמ       
 

 )ףיקהל( .פורפ / ח״פורפ / ׳רד ________ :החפשמ םש  _______ :יטרפ םש .2   
 

 _________ :ליימיא ___________ :זכרמ / הטלוקפ __________ :הקלחמ       
 
 ______________________________________________________________ :רקחמה תרתוכ

 

 
 __________________________________________________  :)םילימ 300 דע( רקחמה ריצקת
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 _________________________________________  :תומייק יאשונב תוימוחת-ןיבל רקחמה תמורת
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