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יספות״ לע םיטרפ ואר
 םיטנדוטסה לע ,״תירואה
 תואצרה ,א״פשת תנשב
 גוחה רתאב ונילע תובתכו
 לת תטיסרבינוא ארקמל
ביבא
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ללוכטבמ–״תירואהיספות״שגדבארקמבא״מלםידומילהתינכות

ס״ש28– ירקחמ לולסמ
ס״ש36 ינויע לולסמ

 ידומיל םילולסמה ןמ דחא לכב
)תוחפל( ס״ש12 ףקיהב שגדה
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  ב״פשת ״תירואהיספות״ שגדב ארקמבא״מל םידומילהתינכות

המלשה ידומיל :הנכה תנש

ארקמל אובמל הוולנ ליגרת םג ףסותי ב״פשת תנשב
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 .ינויע וא ירקחמ לולסמ לע תפתושמ הטלחה לבקתתא״מל הנושארה הנשב
.תי/טנדוטסה תא תוחנהל תואיש החנמו ,הלעמו85 עצוממ ןויצ תבייחמ ירקחמה לולסמל הסינכה
.הנושארה הנשה לש ׳ב רטסמסב רקחמה אשונ תא ושבגי ,ירקחמה לולסמל ולבקתיש םיטנדוטס
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 תייחנהבא״מלהזית תודובע תביתכב וליחתי :ירקחמה לולסמב םיטנדוטס§
.גוחה ירומ

.ראותל רמגה תניחבל וננוכתיו םהיתובוח ומילשי :ינויעה לולסמב םיטנדוטס§
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םויק תוגלמו דומילה רכש תא תנמממ ״תירואה יספות״
)תוגלמ שמח דע( היפויתא יאצוי םיטנדוטסל

:תויופצהדומילה רכש תויולע§
הנשל ח״ש10,000-כ א״מ ס״ש4 + המלשה ידומיל§
הנשל ח״ש14,000-כ א״מ ידומיל§

.)גוחה לש תוגלמה רגאמל םאתהב( םוכסה תיצחמ לש הבוגל דע ל״כש תוגלמ קינעמ ארקמל גוחה
.דומילה רכש תויולע תא המילשמ ״תירואה יספות״§

 ןיידע הנכהה תועש[ דומלל םכל רשפאלו דחא הדובע םוימ םכתא ררחשל הדעונש– םויק תגלימ§
״תירואה יספות״ ידי לע תנתינ ]׳יאנפה תועש׳ב םכילע

ח״ש10,000 ,םישדוח10-ל שדוחל ח״ש1,000 ׳א םויב םידמולל§
ח״ש10,000 ,םישדוח10-ל שדוחל ח״ש1,000 ׳ג םויב םידמולל§

– המלשהה ידומילל אלו– ינשה ראותה לש ׳א הנשל תונתינ ג״למ תוגלמ§
 לולסמב םידמולל קר הטיסרבינואה תועצמאב תונתינ ג״למ תוגלמ– ינשה ראותה לש ׳ב הנשב§

.ירקחמה
.םישרדנה םיפסכה תא סייגל םילודג םיצמאמ השוע ״תירואה יספות״ תא הוולמה תימדקאה הדעווה§

– םכתוברועמלו םכתרזעל םיקוקז ונחנא– המישמב חילצהל לכונש ידכ§
§
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?וישכע תושעל ילע המ

 הלבק ןויארל י/ןמזות– יעיבר דעצ
2021 טסוגוא תישארב םייקתי תונויארה םויש חינהל שי

2021 טסוגוא ךלהמב ורסמיי תובושת

 םלש םידומיל םוי דחייל י/לכות םאה :הבשחמ– ןושאר דעצ
 ,עובשה ךרואל הנכהל תופסונ תועשו– ?״תירואהיספות״ל
 ?תודובע תנכהו תוניחב לש תופוקתב

 ,םריבא תנע לא ,ארקמל גוחה תוריכזמל י/חלש– ישילש דעצ
anatav@tauex.tau.ac.il ,םידימלת תריכזמ
 עצוממו םיימשר םירושיא( םימדוק םידומיל תורשאמה תודועת
)ד״אב/א״בב םידומיל

:השעמ– ינש דעצ
050-3321005ינוליש-םור תילד ׳פורפ לא י/הנפ ,אנא

dromshil@tauex.tau.ac.il

– ףוסבלו
 ולבקתיש םידמעומה
 םויל ונמזוי תינכותל
 ץועייו היצטניירוא
 תישארב םידומיל
– רבמטפס
...קתרמ עסמל ונלוכ אצנו

mailto:anatav@tauex.tau.ac.il
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 השימח דע לבקל חמשנ
 ׳ב רוזחמל םיטנדוטס
״תירואהיספות״ לש

ב״פשת תנשל

השעמל הבשחמ ומידקה

– והמהמתת לא לבא

!החמשב םכל םיכחמ ונחנא
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 לע םיפסונ םיטרפל
– ״תירואהיספות״
  רגתאמ א״מ

ב״פשת לא םינפה םע

 תילד ׳פורפ לא ונפ
ינוליש-םור

dromshil@tauex.tau
.ac.il

ארקמל גוחה
ביבא לת תטיסרבינוא
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