
 
 

 

 

 Mohammed VI -ב קיימות בתוכניות לתמיכה כוחות מאחדות ICL-ו OCP קבוצת
Polytechnic University גוריון בנגב -ובאוניברסיטת בן 

 
Benguerir,  12  קבוצת  -   2021  באוקטובר OCP וקבוצת  ICL  מחקר   לקידום   מלגות  להצעת  הבנות  מזכר  על  היום  חתמו  

  ובאוניברסיטת   University Polytechnic VI Mohammed  (UM6P)  -ב  קיימות  כניותות  מימון  באמצעות  ,אקדמית  ומצוינות
 קידום   באמצעות  בניהן  המדעי  הפעולה  שיתוף  את  למסד  האוניברסיטאות  לשתי  תאפשר  זו  תמיכה  (.BGU)  בנגב  גוריון-בן

 וסטודנטים.  ומקצועיים אקדמיים ים צוות חילופי ל הזדמנויות
 

 אקולוגי,   שיקום  תזונתי,  ביטחון  ותושביו:  העולם  עתיד  על  המשפיעים  רבים  פעולה  שיתוף  תחומי   סביב  סובבת  זו  שותפות 
 .אירוחה מגזרו סיכון הון יזמות, מתחדשות, אנרגיות מרחוק, חישה אקלים, שינויי מים, ,משתנה בסביבה חכמה חקלאות

 
  יחד   ולבנות  קיימות  ביוזמות  פעולה  ולשתף   להתייעץ  המוסדות  משני  וטכניים  מדעיים  למומחים  תאפשר   זו  שותפות  ,בפועל

 .וסימפוזיונים  סדנאות סמינרים, משותפות,  הרצאות  של יום סדר
 

  סכום   תספק  ICL  וקבוצת  ,UM6P-ל  דולר   אלף  300  של  ראשוני  מימון  תספק  OCP  קבוצת  אלה,  פעילויות  ליישם  מנת   על
 דולר.  אלף  600 של כולל בסך ,BGU-ל דומה

 
Terrab Mostafa,  קבוצת  ומנכ"ל  יו"ר  OCP:  ב"-OCP  ממחקר  ולעבור  בקיימות,  לתמוך  ביותר  הטובה  הדרך  כי  משוכנעים  אנו 

  University Polytechnic VI Mohammed  כמו  במוסדות  עולמי  ימחקר  פעולה לשיתוף  חסות  לתת   היא  ,בפועל  להשפעה
  הפתרונות   כי   להבטיח  המפתח   היא  ICL  קבוצת  כמו  אסטרטגיים  שותפים   עם  זה  במחקר  השקעה  .גוריון-בן  ואוניברסיטת
 ." קיימא בר  באופן העולם את  להאכיל ויעזרו שינוי  יעשו זו מחקר מתוכנית  העולים והמדעיים הקונקרטיים

 
  מערכות   לבנות  אפשרויות   בפנינו   פתחו  ישראל  של  החוץ  ביחסי  החיוביות  ההתפתחויות "  :ICL  ומנכ"ל   נשיא  צולר,  רביב

  את   לקדם  כדי  OCP  עם  קדימה  הזה  ההיסטורי  הצעד  את  לקחת  שמחה  ICL  חדשים.  פעולה  שיתופי  וליצור  חדשות   יחסים
 ,כוחות  איחוד  .ןלה  ומחוצה  שלהן  בקהילות  שינוי  לחולל  ןבמאמציה  שלנו  המקומיות  באוניברסיטאות  ולתמוך  הקיימות  מחקר

 ."בעולם הקיימות אתגרי עם להתמודדות  חדשני למו"פ מפתחה הוא ,וידע ניסיון  שנות עשרות  לשתף  מנת  על
 

  ועד   שלהן  תהמדברי  סביבהמה   במשותף.  הרבה  חולקות  UM6P-ו  BGU"  : בנגב  גוריון-בן  אוניברסיטת  נשיא  חיימוביץ',  דניאל
  בפרויקטים   פעולה   לשיתוף  מאוד  מתאימות  האוניברסיטאות  שתי   חדשניות,  הוראה  ושיטות  יישומי  במחקר  להתמקדותן

  כלפי   מביטות   ושתיהן  "ירוקה",  בסביבה  במדבר  לשגשג   מחויבות  האוניברסיטאות   שתי  האקלים.  ושינויי  הקיימות  בתחום
 ".ולעולם  שלנו למדינות   ,שלנו  לאזורים בסיוע ממוקדות - חוץ

 
  במלגות   תמיכה   באמצעות   בעולם  הגדול   המשבר   עם  להתמודד  שלנו   לחזון  הצטרפו   OCP-ו  ICL-ש  כך  על   תודה  אסירי  אנו"

 ."עולמנו לעתיד  חיוני מחקר שיבצעו  בוגרים לסטודנטים 
 

Habti El Hicham,  נשיא  UM6P:  "המחקר  מאוניברסיטאות  אחת  גוריון,-בן  אוניברסיטת  עם  שלנו  השותפות  כי  בטוחים  אנו 
  גדולות   תרומות  תייצר   , UM6P-ל  רב  עניין  בעלי  רבים  ותחומים  הקיימות  בתחום   בעולם   המובילות  ובין  בישראל  המובילות

  המדע   בחזית  שחדשנות  משותף  וחזון  שלנו  המוסדות  שני  בין  רבות  סינרגיות  ישנן  שלנו.  המחקרי  היום  לסדר  ביצוע  וברות
 ".הארץ כדור   לעתיד  חיונית והטכנולוגיה

 
  



 
 

 

 OCPאודות 
 

OCP    אלמנטים חיוניים לפוריות הקרקע וגידול    אספקת על ידי  ,  תפקיד חשוב בהזנת האוכלוסייה הגלובלית הצומחתממלאת
הינה מובילה באספקת    OCPקבוצת  ,  2018מיליארד דולר בשנת    5.95-והכנסות שהגיעו לעם ניסיון של כמעט מאה  .  צמחים

 .סלע פוספט והיצרנית הגדולה בעולם של דשנים מבוססי פוספט
OCP   ומסייעים הגדלת התפוקות החקלאיות  ,  לשיפור הקרקע  בהם נעשה שימוש נרחב,  מספקת מגוון רחב של מוצרי דשנים 

  OCP,  הודות לאסטרטגיית הפיתוח התעשייתי המשולב בהיקף רחב שלה  ובר השגה  קיימא רב  באופןבהאכלת כדור הארץ  
עובדיה מסלול פיתוח ממוקד   23,000- ומציעה ל,  נוכחת בכל שרשרת הערך של הפוספט ופועלת בכל קווי העסקים שלה

 . מצוינות
מחויבת לשרת    OCP.  לקוחות בחמש יבשות 160-עובדת בשיתוף פעולה הדוק עם למעלה מ  OCP  מטה החברה במרוקו,מ

יישום של חקלאות בת  ,  ומציבה חדשנות בלב האסטרטגיה שלה,  בצורה הטובה ביותר את הפיתוח של אפריקה ובפרט 
וה,  מחויבת להתפתחות הסביבתית  OCP,  ת אחראי  תתעשייתי   חברהכ.  קיימא ומשגשגת ביבשת אנושית של  החברתית 

 .אפריקה
החזון האסטרטגי שלה  .  הקבוצה משוכנעת כי מנהיגות ורווחיות הם בהכרח שם נרדף לאחריות חברתית ולפיתוח בר קיימא

 . שוכן במקום בו שני ממדים אלה נפגשים
 up.mawww.ocpgro: בכתובת OCPבקרו באתר הרשמי של קבוצת , למידע נוסף

 
 ICLאודות 

 
ICL    הינה חברה גלובלית שמפיקה מינרלים ומייצרת פתרונות המספקים מענה לאתגרי הקיימות הניצבים בפני האנושות

את  ,  האשלג והפוספט הייחודיים שלה,  ממנפת את משאבי הברום  ICL.  החקלאות והתעשייה הגלובאליים,  בשוקי המזון
על מנת להניע צמיחה בכל שוקי הקצה בהם  ,  פ ובחדשנות טכנולוגית"המיקוד שלה במוצוות עובדיה המיומן והמסור ואת  

סימול בבורסת )מניות החברה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בניו יורק ובבורסה לניירות ערך בתל אביב  .  היא פועלת
והכנסותיה לשנת  ,  עובדים ברחבי העולם  12,000החברה מעסיקה מעל  (.  TASE  :ICL  -ובבורסת תל אביב    NYSE  - ניו יורק  

 .  מיליארד דולר 5.0- הסתכמו בכ 2020
 

 Mohammed VI Polytechnic Universityאודות 
 

Mohammed VI Polytechnic University  (UM6P  )השואפת להפוך לגשר של  ,  חדשנות ויזמות,  מחקר,  הינה מרכז חינוך
עם שלוחות  ,  ליד מרקש,  Benguerir-ב  "עיר הירוקה של מוחמד השישי"היא ממוקמת ב.  קה והעולםאפרי,  ידע בין מרוקו

ומפתחת שותפויות עם אוניברסיטאות מובילות בעולם "  למידה על ידי עשייה" מיישמת גישת    Laayoune  .UM6P-ברבאט ו
,  מהם בינלאומיים  10%,  סטודנטים  3,500-מונה כיום למעלה מ  UM6P  .לקידום מנהיגות והכשרה בתחומי מחקר ממוקדים

על ידי תרומה להכשרת דור  .  חדשנות  מבוססיוחינוך    יישומי  תכניות ובתי ספר אשר מתמקדים במחקר  30-עם למעלה מ
 .מחויבת למיצובה של מרוקו ואפריקה בחזית הטכנולוגיה ומדעי האדם UM6P, יזמים ומנהיגים, חדש של חוקרים

 
 גוריון בנגב  -דות אוניברסיטת בןאו
 

עובדים    6,000,  סטודנטים  20,000עם  .  היא אוניברסיטת המחקר הצומחת ביותר בישראל(  BGU)גוריון בנגב  -אוניברסיטת בן
ראש ,  המגשים את חזון דוד בן גוריון,  היא סוכן שינוי  BGU,  שדה בוקר ואילת,  ושלושה קמפוסים בבאר שבע,  ואנשי סגל

 .  שחזה כי עתידה של ישראל יצא מהנגב,  הממשלה הראשון האגדי של ישראל
ממנפים   בינלאומייםאפים מובילים  -בו תאגידים וסטארט,  פיכתה של באר שבע לרובע חדשנותהאוניברסיטה נמצאת בלב ה
 .  פ חדשני"ליצירת מו BGUבשקיקה את המומחיות של 

BGU    מדעי הטבע ;  מדעי הבריאות;  עם פקולטות במדעי ההנדסה.  אזורית ובינלאומית,  מקומיתמשפיעה על שינוי ברמה  ;
,  לאומית וגלובלית מוכרת בתחומים רבים   מובילההאוניברסיטה היא  ,  מדברהולימודי  ;  עסקים וניהול;  מדעי הרוח והחברה

 .ומטפחת יזמות וחדשנות על כל צורותיה, והתעשייה מעודדת באופן פעיל שיתופי פעולה רב תחומיים עם הממשלה
BGU למעלה משליש מתלמידינו משתתפים באחת  . פעילה הן בגבולות המדע והן בקהילה , היא גם אוניברסיטה עם מצפון

 .  מתוכניות הפעולה הקהילתיות המפותחות ביותר בעולם
 .  BGUבקר באתר , למידע נוסף

http://www.ocpgroup.ma/
https://in.bgu.ac.il/en/pages/default.aspx

