
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

“Trust in Governance and Regulation in Europe” TiGRE טקיורפ  
 

 ןומאה יסחי תא חתני רשא יאפוריאה דוחיאה לש רקחמ טקיורפ -  TiGRE טקיורפ קשוה
 תופסונ תונידמבו הפוריאב םיירוטלוגרה םירטשמב

 
 תונימאו םירצומ לע חוקיפ ,עדימ תחטבא ימוחתב רקיעב ,תעה לכ רבוג תוירוביצ תויושרב םיחרזא דצמ ןומאב ךרוצה
 ,הנורחאל ועריאש םינוש םילדחמ .הביטימ תירוטלוגר תוינידמ לוהינ לש רצות םגו םידקמ יאנת םג הווהמ ןומא .עדימה
 ןומאה לע ומייא ולא םילדחמ .תאז םיפקשמ ,לגוגו קובסייפ לש תויטרפ תנכסמ תולהנתהו ישיא עדימ תופילד ןוגכ
 תוינידמ לש לעופל האצוהב תונוש לשממ תומרב םינקחש םהב םילעופ רשא ,םיירוטלוגר םירטשמב םיחרזאה לש
 ץוחנ םיירוטלוגרה םירטשמה ךותב םילהנתמה םינקחשה ןווגמ ןיב ןומאה יסחי חותינ ,הזה רשקהה ךותב .תירוטלוגר
-תויתרבחהו תויטילופה תוכלשההו םיעינמה תא ןיבהלו ןומאה-יא/ןומאה תוקימניד לש הפיקמ רתוי הנומת לבקל ידכב
 .ןהלש תוילכלכ
 
 )Trust in Governance and Regulation in Europe; TiGRE( "הפוריאב היצלוגרבו לשממב ןומא" רקחמה טקיורפ
 תנגהו ,ןוזמה תוחיטב ,יסנניפה רוטקסה :םיבושח םיירוטלוגר םירוטקס השולש ברקב ןומאה יסחי תא רוקחל ףאוש
 :ןוגכ ,תונושה לשממה תומרב ןומאל םיכוז םיירוטלוגר םירטשמ םתרגסמב רשא םיאנתה תא חתני טקיורפה .עדימה
 תויושר( היצלוגרב םיברועמה םינקחש דציכ ןחבי TiGRE טקיורפ .תיאפוריא-לעהו תירוזאה ,תיתנידמה המרה
 לע .הזל הז םינימאמ )יללכ ןפואב םיחרזאו םינכרצ ינוגרא ,םיקסע ,םידיגאת ,טפשמ יתב ,םיאקיטילופ ,תויתלשממ
 םירקס :ןהיניבו תוירקחמ תויגולודותמ ןווגמב שומיש השעיי ,הז אשונ רתוי בחר ןפואב ןיבהלו וז הרטמ שממל תנמ
 ןיינע ילעב םימרוג ורתאי TiGRE טקיורפב םיפתושה .הידמב חיש חותינו דוקימ תוצובק ,ןחוב ירקמ ,)בחר ףקיהב(
 תועפשה חיטבהל תנמ לע .ףיצר רשקב םמע ויהיו םיירוטלוגר םינקחש לש בחר ןווגמ םיגציימ רשא הפוריאב
 תורדרדיה לש תוכלשהה תודוא םישיחרת םג ומכ ןומאב תורדרדיה לש תומגמ רותיאל םידדמ קפסי TiGRE ,תוימושיי
 .וז
 

הנושארה הרושהמ תימדקא תויחמומ  
 

TIGRE ןאזול תטיסרבינוא ידי לע םאותיו להוני )UNIL( בר היצלוגרו לשממ תוינידמ לש םוחתב םיחמומ הברקבש-
 .)Scientific Project Management; SCIPROM( תיאפוריאה םייעדמה םיטקיורפה לוהינ תינכות תרזעב ,תידממ
 תטיסרבינוא :תופתוש תונידמ וא תויאפוריא תונידמ עשתמ תואטיסרבינוא עשתמ םיימדקא םיחמומ םיפתוש TIGREב
 ,)לארשי( תירבעה הטיסרבינואה ,)קרמנד( סוהרא תטיסרבינוא ,)היגלב( פרווטנא תטיסרבינוא ,)ץיווש( ןאזול
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 הנולצרב ןוכמ ,)ןילופ( יקסנימזוק תטיסרבינוא ,)הינמרג( םייביטרטסינימדא םיעדמל תינמרגה הטיסרבינואה
 תא םורתי ףתוש לכ .)דנלוה( טכרטוא תטיסרבינואו )היגוורונ( ולסוא תטיסרבינוא ,)דרפס( םיימואל-ןיב םירקחמל
 ירקחמו ירוביצ להנמ ,הלכלכ ,םיטפשמ ,תיטילופ היגולוכיספ ,הנידמה עדמב ,םיידוחייה םייראנילפיצסידה וירושיכ
 .תרושקת

 

 

 

 project.eu-https://www.tigre :ימשרה רתאב ורקב ,TiGRE טקיורפ תודוא ףסונ עדימל
 /https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020 :ימשרה רתאב ורקב ,Horizon 2020 תודוא ףסונ עדימל
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