
 

 2023ינואר 

 קול קורא לתמיכה בפרויקטים  

 2023חברתיים וסביבתיים בשנת 

רבות   שנים  מוריס  חברת  פועלת  מזה  וסביבתיותבע"מ  פיליפ  חברתיות  ביוזמות  במגוון   ,לתמיכה  ומעורבת 

נפח  את    על עצמה להגדיל  לקחהפיליפ מוריס בע"מ  חברת  בשנים האחרונות  לתרומה לקהילה.    תחומים הנוגעים

   .2023התרומות ואת כמות הארגונים להם היא תרמה, דבר שילווה אותנו גם עם הפנים קדימה לשנת 

, בתרומות כסף ושווה  רת שותפויות ארוכות טווח עם ארגונים וצבקהילה בא לידי ביטוי בשלנו  מיקוד ההשקעה  

 עובדי החברה הפעילויות שונות בקהילה ועבור הסביבה. כסף וכן במעורבות חברתית של 

 :(SDG's)יעדי הפיתוח בר קיימא של האו"ם שען על נמערך התרומות של החברה  

  



 

 

 : להלן היעדים שהחברה בחרה להתמקד בהם

 

ארגונים העוסקים בצמצום הרעב מיגור הרעב, ושיפור הביטחון התזונתי של כלל האוכלוסיות:    -2יעד   •

 ובשיפור מצבם של מעוטי יכולת ממגוון סקטורים ואוכלוסיות ועוד. 

 

וילדו  -5יעד   • נשים  והעצמת  מגדרי  לשוויון  ארגונים  ת:  חתירה  נשים,  בהעצמת  העוסקים  ארגונים 

 .אלימות פיזית, כלכלית ומינית נגד נשים ועודהעוסקים במיגור 

 

רובדי    -8יעד   • לכל  הולמת  תעסוקה  והבטחת  קיימא,  ובר  מתמשך  באופן  לכלית  צמיחה  קידום 

ארגונים העוסקים בקידום תעסוקה הוגנת לאוכלוסיות הסובלות מתת ייצוג בתעסוקה, האוכלוסייה: 

 .ארגונים לפיתוח כישורים ומיומנויות בתעסוקה ועוד

 

ויזמות:    -9יעד   • ארגונים הפועלים לעידוד יזמות  פיתוח תשתיות עמידות ואיכותיות ועידוד חדשנות 

 .וחדשנות, או שהם בעצמם כאלו ומפתחים פרוייקטים חדשניים המתאימים לערכי החברה ולחזונה

 

צמצום פערים חברתיים וגיאוגרפיים, קידום החינוך השוויון בין מדינות ובתוכן:  -צמצום אי  -10יעד   •

 (, שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלויות ועוד.18)מעל גיל 

 

ארגונים העוסקים בתחום הקיימות ואיכות הסביבה,  :קידום דפוסי צריכה וייצור בני קיימא -12יעד  •

לקידום שימוש יעיל במשאבים, מחזור חומרים, פתרונות לניהול פסולת, קידום אורח חיים פרויקטים 

  הרמוני עם הטבע ועוד.

 

ימיים  -14יעד   • ובמשאבים  בימים  באוקיינוסים,  קיימא  בר  ושימוש  שימוש  למים;  מתחת  : חיים 

 . ימייםבתי גידול החופים ותחום הקיימות, טיפוח ושמירה על העוסקים בארגונים 

 

שבאמתחתם תכניות ארוכות טווח לשותפויות ארגונים  חיזוק שיתופי פעולה לקידום היעדים:    -17יעד   •

 ולעידוד וקידום היעדים המופיעים לפנינו. 

 

  



 

 

ו/או סביבתיים   בהתאמה  אשר עומדים  אנו מזמינים ארגונים העוסקים בתחומים חברתיים 

 . וזקוקים לעזרה במימון פעילותם, להגיש בקשה לקבלת תרומהליעדים הנ"ל 

 לקבלת תרומה מפיליפ מוריס בע"מ: מועמדותהקריטריונים להגשת להלן 

 עמותה או מלכ"ר הרשומים ברשם העמותות  ✓

 המבוססת על תכנית מובנית, ברורה ומתוקצבת, בעלת מטרות ויעדים ברי השגה פעילות  ✓

 עדיפות לעשייה חברתית משמעותית בקהילה מקומיתתינתן  ✓

 באוכלוסייה מגזריםרחב ככל הניתן של פעילות הפונה למגוון  ✓

 

 : קיימת קולות קוראים אשר בהםתינתן עדיפות ל

 ומנהליה בפעילותאפשרות למעורבות עובדי החברה  ✓

 הפעילות ארוכת טווח שתאפשר התפתחות הדרגתית, מדידה והערכת השפע ✓

 

 הבאים:  בנושאים העוסקות פניות יתקבלו לא כם/ן!לב לתשומת

 

 

 

 

 

 נוספת, פעם בקשה  להגיש ומעוניינים בע"מ מוריס  פיליפ מחברת תמיכה בעבר קיבלו אשר ארגונים  כן, כמו

  אופן פירוט את .מהחברה שקיבלו  הקודמת התמיכה ניצול  אופן לגבי פירוט הכוללת בקשה  להגיש נדרשים

 הבקשה.  טופס ףלגו  לצרף יש  הניצול

 

 ילדים ונוער  •

 בריאות •

 ספורט ואורח חיים בריא •

 גופים ממשלתיים  •

 עמותות וארגונים המזוהים פוליטית  •

 בעלי חיים  •

לכתובת   20.3.2023, עד לתאריך  מופיע באתרבקשת התרומות האת הבקשות יש להגיש באמצעות טופס  
  הבאה: המייל

CorporateResponsibility.PMIL@pmi.com 

 אין בהגשת טופס הבקשה כדי להבטיח אישור קבלת תמיכה מחברת פיליפ מוריס בע"מ.

 052-7010736בץ בטלפון: ניתן לפנות לגיל אלקלפרטים נוספים 

 בברכה, 

 צוות קיימות ואחריות תאגידית

 פיליפ מוריס בע"מ 
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