
 
 

 תלבקל תודמעומ תשגהל ארוק לוק
הזת וא טרוטקוד תודובע לע קנעמ  

 תודובעה יאשונ
 .םינורחאה םירשעב לארשיב יברעה טועימל הנידמה ןיב םיסחיה תכרעמב תויוחתפתה .1

  .תיברעל תידוהיה הרבחה ןיב קשממב דחוימבו לארשיב הרבחה לע הנורוקה תועפשהו תוכלשה .2

  .םיברעה םיחרזאה לש םמוקימו תילארשיה תיטילופה תכרעמה .3

  .םיברעה םיחרזאה תויוכזו טפשמה תכרעמ .4

  .התעינמב לארשי תרטשמ לש הדיקפתו תיברעה הרבחב תומילאה .5

   .לארשיב הלכלכהו קשמב םיברעה םיחרזאה לש םתובלתשה .6

 

 תודמעומ תשגהל םינוירטירק

 רקחמה תעצהש רחאל טרוטקוד תדובע תביתכ ךלהמב תו/םייוצמ רשא ,ינשה ראותהו ישילשה ראותה תו/ידימלת
 תוגלמה .יפסכ קנעמ תלבקל ן/םתודמעומ תא שיגהל תו/םינמזומ ,ולא םיאשונב תוקסועה הזת וא הרשואו הטפשנ

  .ינשה ראותה תו/ידימלתל ₪ 5000 -ו טרוטקודה תו/ידימלתל ₪ 12,000 ךסב ןה

 .ן/םתדובע לע ססובמה ןוכמה רובע תירבעה הפשב רצק רמאמ תביתכב תו/םיביוחמ ויהי טרוטקודה תו/ידימלת **
 ורבעיש רחאל ןוכמה תרגסמב ומסרופי םימיאתמה םיירקחמה םיטרדנטסב ודמעיו םימיאתמ ואצמייש םירמאמה
   .לבוקמכ ימדקא טופיש

 ירבדב הגלמה תלבק תא ןייצלו הביתכה םותב ןוכמל ן/םתדובע לש קתוע שיגהל ובייחתי תוגלמב תו/םיכוזה ללכ **
 .תודותה

 :דחא PDF ץבוקב םיאבה םיטירפה תא שיגהל שי :תודמעומ תשגה

 תריקס ,תיטרואיתה ותרגסמ ,רקחמה לנויצר תא ללוכה ,םידומע 5 דע לש ףקיהב ריצקתו הדובעה אשונ .1
 הרוצב ריצקתה יקלח ןיב דירפהל דיפקהל שי .ועוציב ןפואו רקחמה הנבמ ,היגולודותמ ,הרצק תורפס
  .הרורב

 תעצה רושיאו םיטנרוטקודל 'ב בלשל רבעמ רושיא( תומיאתמ תוימדקא תויושרמ הדובעה תעצה לע רושיא .2
  .טופישל הדובעה תא ה/רסמ רבכש ימל תדעוימ הנניא הגלמה .)םיטנרטסמל הזיתה

 תורישי םיצילממה ידי לע חלשיהל םירומא הצלמהה יבתכמ .)הדובעה ת/החנממ דחא( הצלמה יבתכמ ינש .3
 .ןוכמה ליימל

 .םיימדקא םייח תורוק .4

 גואדלו תאז ןייצל בושח ,היינשה םעפב םישיגמל .הדובעה רובע וקנעוהש םיפסונ םיסרפו תוגלמ לע עדימ .5
 .תונכדועמ תוצלמהל

 .ינורטקלא ראוד תבותכו .ז.ת 'סמ ,ןופלט 'סמ ,תבותכ ,אלמ םש השקבה לע ןייצל שי :םיישיא םיטרפ .6

 זכורמ דחא ץבוקב ןוכמה ליימל ןכו ליגר ראודב םיקתוע 2 -ב שיגהל שי ליעל םיטרופמה םירמוחה לכ תא
  .15/01/2021 -ה ךיראתמ רחואי אל ,PDF טמרופב

 ,הרבחה יעדמל הטלוקפה ,5 המוק ,ילתפנ ןיינב ,יברע-ידוהיה םויק-ודה רקחל ךביל רטלוו ןוכמ :חולשמל תבותכ
  lebachinst@tauex.tau.ac.il 0169978 ,ביבא לת ,ביבא לת תטיסרבינוא


