
 

 הגשת טפסי מדע"ר – 2שלב 
 הנחיות לחברות ישראליות

 
 הגשת הבקשות במסגרת התכניות הדו לאומית, נעשות בשני שלבים:

 ומכתב כוונות למתימו"פ:( Cooperation Application Form) שת"פהגשת טופס  - שלב א' .1
 .ולמנהלת התכנית שני הטפסים צריכים להיות חתומים ומוגשים בצורה מקוונת באתר מתימו"פ

 

בקשת  טפסי המדע"ר מוזמנים להגיש אתלהגשת  "אור ירוק"חברות אשר קיבלו חברות אשר קיבלו  - שלב ב' .2
 . לא יאוחר מחודש לאחר קבלת מייל האישור, המדען המלאה

 
  . זה קישורדרך  ומתבצעת מקוונת הינה הראשי למדעןהטפסים  הגשת

 

  לרבות את הטפסים , הראשי המדען לשכת של הטפסים ומילוי ההגשה כללי את בעיוןאנא קראו
 .בצורה מקוונת בקשהה הגשת אופןבהעוסקים 

 

 לאומי ומכתב הכוונות שהוגשו בשלב א'. -אנא דאגו להגיש את טפסי המדע"ר בצירוף הטופס הדו 

 

  בטפסי המדע"ר, אנא מלאו כי מדובר בהגשה במסגרת תכנית שת"פ בינלאומי, וביחרו את  2בסעיף
 שנמצאת תחת תכניות המזרח הרחוק.  "הונג קונג-"סין –התכנית הרלוונטית 

 
 

 הטפסים ניתן לפנות אל הגורמים הבאים בלשכת המדען הראשי: מילוי לשאלות בנושא 
 

 עומד לרשותכםהפניות של המדען הראשי  מוקד 
 suppot.madaan@ocs.economy.gov.il: או במייל 2942666-22בטלפון 

 

 הבקשה וטופס חברה שאלוןלשאלות הנוגעות ל : 
  מנהלת קליטת בקשות ומידע, אליס יחזקאל

  Alice.Yehezkel@ocs.economy.gov.il :ל"דוא , 6662666-22טל: 
 

 נא לפנות למוקד תמיכה טכני של אתר הטפסים, המקוונת בהגשה לקשיים לתמיכה טכנית בנוגע:  
  6-022-222-662 , לטלפון מספר 22:22-0:22ה', בין השעות  -ימים א' 

 

 פ"מנהלת תחום תפעול ותמיכות מו, יוליה פרלשטיין: התקציב לקובץ בנוגע שאלות,  

    Julia.Perlstein@ocs.economy.gov.il  6662996-22טלפון: 
  

 
  :דגשים

 
o להגיש בקשות המשך לכל , ויש לשנה אחתטפסי המדען הראשי בקשת התמיכה במו"פ היא שימו לב כי ב

שנתי. אי לכך, הבקשה בטפסי המדען הראשי תכלול תאור של -שנת פעילות נוספת, אם הפרויקט הוא רב
 .הפרויקט בכללותו, אך הדרישה לפירוט תקציבי ולתוכנית העבודה הפרטנית היא לשנה הקרובה בלבד

 

http://www.economy.gov.il/RnD/research%20and%20development%20programs/Pages/Mop_Fund.aspx
http://www.economy.gov.il/Legislation/Procedures/Pages/ChiefScientist200-02.aspx
mailto:suppot.madaan@ocs.economy.gov.il
mailto:Alice.Yehezkel@ocs.economy.gov.il
mailto:%20Julia.Perlstein@ocs.economy.gov.il


 
o  המדע"רטפסי נדרש בשלב ההגשה של  אינוהסכם מסחרי חתום בין השותפים. 

  דרישה זו היא תנאי להפעלת תוכנית המו"פ המשותפת וקבלת המענק.
הועדה המעורבת לשתי של המדען הראשי ואת ועדת המחקר כלומר, רק אם הפרויקט יעבור את אישור 

החתום ע"י הצדדים, כתנאי להפעלת  מפורטהמדינות כשלב שני, יתבקשו החברות להציג הסכם מסחרי 
 .וקבלת המענק תוכנית המו"פ המשותפת

 
o  כאןלנהלי שת"פ בינלאומי לחצו  

 
o בכפוף לחוק המו"פ ולכללי מהוצאות המו"פ המוכרות  %62עד בשיעור של מאושר יזכה בתמיכה  פרויקט

 מדען ראשי במשרד הכלכלה.
 

 

http://www.economy.gov.il/RnD/research%20and%20development%20programs/Pages/Cooperation---binational-agreements.aspx

