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GREENinMED פרויקט
קול קורא למתן שירותי ייעוץ בעבור

בקשהטופס   

 

  המינים כלל פונהזה מנוסח בלשון זכר אך 

 

 

 פרויקט
 קול קורא 

זה מנוסח בלשון זכר אך  טופס בקשה*

  



                                     
 

 

ונחתם כדין על ידי  שהושלם ,העתק של טופס בקשה זה למתן שירותי ייעוץ במסגרת שוברים עבור ישראל

 

 :ל"

שנת התחלת 

:הפעילות

 

 :מידע רלוונטי נוסף

 

 

 

 

וסימולציה של חיסכון פוטנציאלי המושג אם 

 

ניתוח טכני וכלכלי של : )יועץ( התאמת הפתרון החדשני שזוהה על ידי המבקש

 בהקשר שלעל צרכי המוטב  ותענכול לים י

 .טית

  .ת המוצעיםפתרונו

תגובה נדרשת עקב (בדיקת פתרונות חדשים לחיטוי מכשירי מים ואנרגיה 

                                    

 מסמכים נדרשים

  חתום כדין על ידי המבקש" שירותי ייעוץ עבור שובריםלמתן 

העתק של טופס בקשה זה למתן שירותי ייעוץ במסגרת שוברים עבור ישראל

 פרטי המבקש

  

 )אדם פרטי

 

 

 

:עיר   

"דוא   

פרטים נוספים – המבקש  

 

שנת התחלת  

 הפעילות

 מידע רלוונטי נוסף 

 פרטי הפעילות

 

 בדרך כלל ציין היכן המבקש מספק שירותי ייעוץ

):אנא ציין את האזור בישראל

 תנאי ההשתתפות בפרויקט
קול מודע לכך שההשתתפות ב

 ובמסגרתשומתן שירותי הייעוץ 
ינוהלו אך ורק על פי התנאים 

קול 'וההגבלות הכלולים בטופס זה וכן ב

הקורא למתן שירותי ייעוץ בעבור 

  .הנני מודע ומסכים לחלוטין, כן  ☐

 תחומים רלוונטיים לשירותי ייעוץ או תמיכה

וסימולציה של חיסכון פוטנציאלי המושג אם , או אנרגיה/- ניתוח צריכת מים ו ☐הרלוונטיים לשירותי 

 .מיושמים פתרונות טכנולוגיים חדשים

התאמת הפתרון החדשני שזוהה על ידי המבקש ☐

ים י/המוצע ות/ןהפתרו יישום בו אופןה

טיתיעילות אנרג/ הימנעות מפסולת מים 

פתרונוה ישימותניתוח היצע הטכנולוגיה ו ☐

בדיקת פתרונות חדשים לחיטוי מכשירי מים ואנרגיה  ☐

 

למתן  קול קורא' ☐ 

העתק של טופס בקשה זה למתן שירותי ייעוץ במסגרת שוברים עבור ישראל  ☐

 .המבקש

  ו את סוג המבקש/ציין

אדם פרטי, שותפות, תאגיד(

:מספר רישוי או זיהוי  

:שם   

:כתובת  

:מיקוד  

:)אם קיים(שם מסחרי   

:פעילות עיקרית  

:)אם קיים(אתר אינטרנט   

ציין היכן המבקש מספק שירותי ייעוץ
אנא ציין את האזור בישראל(  

):מ"מעכולל (שכר שעתי   

מודע לכך שההשתתפות ב המבקשהאם 
ומתן שירותי הייעוץ  קורא זה

ינוהלו אך ורק על פי התנאים ) יבחראם י(

וההגבלות הכלולים בטופס זה וכן ב

הקורא למתן שירותי ייעוץ בעבור 
? 'שוברים  

הרלוונטיים לשירותי  התחומים סמן את

 :הייעוץ או התמיכה



                                     
 

 אושפכים / הצעות הכוללות ניטור מים 

 .ניהול חדשני/ הצעות הכוללות ניטור אנרגיה 

ליישום הפתרון  אופרטיביתהגדרת מפת דרכים 

הפרויקט  ו שלולהפעלת ואת השותפים המתאימים להשקת

מימון המתאימים לתמיכה ביישום יים של אפיקי ה

חדשניים הפתרונות השירותי ייעוץ ותמיכה אחרים שמטרתם להקל על אימוץ 

 לטובת אימוצם של, אנרגיההאו /-מים ו

 .או אנרגיה חדשניים המאפשרים להפחית עלויות ולשפר ביצועים הקשורים לאנרגיה ומים

 

 

 

 

 

 :מצהיר בזאת כי, בקשה זוחתימה במסגרת 

 .את שירותי הייעוץ המוצעים לספקלהגיש בקשה זו ו

שניתן להעלות  נסיבותה כל לרבות, קול קורא זה

 ).'קול קורא למתן שירותי ייעוץ בעבור שוברים

יהיו ) אם המבקש נבחר לספק שירותים מסוג זה

 .'קורא למתן שירותי ייעוץ בעבור שוברים

 

                                    

 ).COVID19מגיפת 

הצעות הכוללות ניטור מים  - שפכים ה/ מים הניהול ב חדשנות ☐

 .יחדשנניהול 

הצעות הכוללות ניטור אנרגיה  -חדשנות בניהול אנרגיה  ☐

הגדרת מפת דרכים : מסגרת יישום הפרויקט ☐

  .החדשני

את השותפים המתאימים להשקתהגדר : זיהוי שותפים  +

 ).כולל ספקי פתרונות חדשניים(

יים של אפיקי הזיהו: זיהוי אפשרויות מימון  +

 .הפרויקט

שירותי ייעוץ ותמיכה אחרים שמטרתם להקל על אימוץ  ☐

 .במוסדות לינה לתיירים

אודות המבקש וההצעהפרטים   

 :)עמוד אחד לכל היותר( 

   .להצעתךניסיון וידע רלוונטיים , הון אנושי :פרטים נוספים אודות הרקע שלך

 .הז קול קוראתאר בקצרה את הסיבות לבחירתך לספק שירותי ייעוץ במסגרת 

מים והניהול וב חדשנות האקולוגיתה בשדהייעוץ המבוקש שירות הכיצד משתלב 

או אנרגיה חדשניים המאפשרים להפחית עלויות ולשפר ביצועים הקשורים לאנרגיה ומים

 הצהרת המבקש

חתימה במסגרת  הכמורש ,בסוף מסמך זה מצורפת ואשר חתימת בא כוחו

להגיש בקשה זו ו נדרשים בכדיה תהמקצועי בהכשרהכישורים וב, יכולת

קול קורא זהלמנוע את השתתפותו ב ההעלול נסיבה כלשהיאינו מעורב בשום 

 .במסגרת החוק הישים

קול קורא למתן שירותי ייעוץ בעבור שוברים' ראה(קריטריונים שנקבעו בהנחיות 

אם המבקש נבחר לספק שירותים מסוג זה(להלן שומתן שירותי הייעוץ  קול הקורא זההמבקש מסכים כי ההשתתפות ב

קורא למתן שירותי ייעוץ בעבור שובריםקול '- ובכפופים לתנאים הכלולים בטופס בקשה זה 

קראתי והנני מסכים לכל הכתוב לעיל

 

 

 

כנרת

________________: על ידי  

 

_____________:שם החותם  

 

_________________:תאריך  

 

 אנא ספק את כל המידע הבא

פרטים נוספים אודות הרקע שלך. א

תאר בקצרה את הסיבות לבחירתך לספק שירותי ייעוץ במסגרת . ב

כיצד משתלב  תאר בקצרה. ג

או אנרגיה חדשניים המאפשרים להפחית עלויות ולשפר ביצועים הקשורים לאנרגיה ומים/ פתרונות מים ו 

בא כוחוהמיוצג על ידי , המבקש

o יכולתניחן ב מבקשה

o אינו מעורב בשום  המבקש

במסגרת החוק הישיםעל הדעת 

o קריטריונים שנקבעו בהנחיות ב עומד המבקש

o המבקש מסכים כי ההשתתפות ב

כפופים לתנאים הכלולים בטופס בקשה זה 

 קראתי והנני מסכים לכל הכתוב לעיל

:שמות המבקש ובאי כוחו  

:חתימות  

:ים/תפקיד  

:תאריך  

כנרת מכללתערבה והמכון   


