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 2020-2021 תנשל רקחמ תועצה תשגהל ארוק לוק

 
 

 םירקוחו תורקוח ןימזמ ,גרבטור םס לש ודוסימ ריפס סחנפ ש"ע תילכלכ תוינידמל םורופה

  :אשונב רקחמ תועצה שיגהל רקחמ יפוגו םיימדקא תודסוממ

 
 "לארשיב תוסנכהה תוקלחתהב ןויווש יא"

 
 ירוביצה ןוידב םייזכרמה םיאשונה דחא איה לארשיב תוסנכהה תוקלחתהב ןויוושה יא תייגוס

 ,םיפרגומד םייונישמ רתיה ןיב ולא םינשב עפשוה לארשיב ןויוושה יא .תונורחאה םינשה 20-ב

 תיטומ החימצ תוללוכה הדובעה קושב תורומתמ ,הלשממה לש תואבצקה תוינידמב םייונישמ

 בר רפסמ לש תודסוויהל תודוה ההובג הלכשהל תרבגומ תושיגנמו ,יגולונכטה רזגמה תבוטל

 ןויווש יאב הדיריל ליבוהל תויושע הלאה תורומתהמ קלחש דועב .ץראה יבחרב תוללכמ לש

 םירקחמ ןימזמ םורופה .ןויוושה יאב היילעל םורגל לולע רחא קלח ,תוסנכהה תוקלחתהב

 שגד םע תוסנכהה תוקלחתהב ןויווש יאל תועגונה תולאשה לולכמב םיקסועה לארשי תלכלכב

 :םיאבה םיאשונה לע

 

 .לארשיב תוסנכהה תוקלחתהב ןויווש יא לע םיעיפשמה םייתרבח םינייפאמ •

 .לארשיב ןויוושה יא םוצמצל תיתלשממ תוינידמ •

 .ןויווש יאו זכרמ ,הירפירפ •

 .ןויווש יאו הדובעה קושב םיירזגמ םייוניש ,תילכלכ החימצ •

 .ןויווש יאל םרוגכ הדובעה קושב תונוש הייסולכוא תוצובק ןיב הילפא •

 .ןויווש יאו ההובג הלכשהל תושיגנ •

 .ןויווש יאו תיתרבח תועינ ,הריגה •
 

 יבתוכ .2021 רבוטקואב םייקתי תודובעה הנגצות וב ןויע םוי .הנשכ איה רקחמל ןמזה תרגסמ

 יטנוולר תויהל רקחמה לע .2021 טסוגוא ףוס דע הנושאר הטויט שיגהל וכרטצי םירקחמה

  .לארשיב תילכלכ תוינידמל תועגונה תולאשל



 
 
 
 
 
 
 

 

 .תוינידמ תלאשל ומושייו םדוק רקחמ לש תיתועמשמ הבחרה תווהל הלוכי רקחמה תעצה

 :לולכת )םידומע 3 דע( רקחמה תעצה
 

 .תוינידמלו תורפסל רשקה ללוכ ,רקחמה אשונ רואית .1

 .םינותנה סיסבו ,יוהיזה תייגטרטסא ,רקחמה תוטיש רואית .2

 תא שיגדהלו העצהב תאז ןייצל שי ,םדוק רקחמ לש הבחרה הווהמ העצההו הדימב .3

 .הבחרהה
 

  .העצהה י/שיגמ לש םייח תורוק ףרצל שי ,ןכ-ומכ

 

 ינשל ,מ"עמ ללוכ ,₪ 40,000 -ו דיחי רקוחל מ"עמ ללוכ ₪ 30,000 אוה רקחמה רובע םולשתה

 :אבה טוריפה יפל ,הלעמו םירקוח
 .ןויעה םויב הדובעה תגצה רחאל םלושי )םוכסהמ 50%( ןושאר םולשת

  .הדובעה לש האלמ הבותכ הסרג תריסמ רחאל םלושי )םוכסהמ 50%( ינש םולשת

 

 ראודב ,ריפס םורופ תזכרמ ,יזנכשא תינורל ,31.5.2020-ה דע שיגהל שי רקחמה תועצה תא

20- ןופלטל תונפל ןתינ םיפסונ םיטרפ תלבקל .ronit.ashkenazi@mail.huji.ac.il ינורטקלא

588-3167. 

 

 

 

 ,הכרבב       

 רולק ןבטסא 'פורפ       

 םורופה להנמ


