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 אל: הנהלת לשכת המדען הראשי  

 חברי ועדת המחקר

 הבודקים המקצועיים

 חברות המסתייעות בתכניות התמיכה של לשכת המדען הראשי 

 

 יל באמצעות התאמת מוצרים לשווקים אלהעידוד שיתופי פעולה בחדשנות ומחקר ופיתוח עם סין, הודו וברז -הנדון
 

במטרה לעודד חדשנות טכנולוגית, מעודדת לשכת המדען הראשי שיתופי פעולה בינ"ל בחדשנות ומו"פ  .1

 טכנולוגי בזירה הבינלאומית. 

מתוך הבנת חשיבותם של השווקים המתעוררים ובפרט של סין, הודו וברזיל )"מדינות היעד"( כגורם תעשייתי  .2

שמעותי, לאור מגמת ההאצה של תחום החדשנות והמו"פ הטכנולוגי בשווקים אלה וכחלק ממאמצי גלובאלי מ

החדירה של מדינת ישראל לשווקים אלו, רואה לשכת המדען הראשי חשיבות רבה בקידום שיתופי פעולה עם 

 מדינות היעד. 

ם חברות ישראליות , נובע מכך שכיומדינות היעדמול  שיתופי פעולהאחד החסמים המרכזיים בהאצת  .3

כיוון שבחלק מהמקרים צרכי השוק  בשווקים המערביים.הינו מפתחות מוצרים שקהל היעד העיקרי שלהם 

במדינות היעד אינם חופפים לחלוטין לצרכים של השוק המערבי, נדרש לא אחת תהליך של התאמת מוצרים 

ים לשווקים אלה כאל אחד לשווקים אלה. מחקרים שנעשו לאחרונה הצביעו על תהליך התאמת מוצר

 והמסחר עם מדינות היעד.   שיתופי הפעולההמפתחות להגדלת 

טכנולוגיים והנדסיים במוצר אותו מפתחת  התאמה במסגרת תמיכה זו יכללו פרויקטים אשר דורשים שינויי .4

 קי מדינות היעד. והחברה המגישה, וזאת בהתאם לתקנים ולצרכים של שו

 חברות. היעד במדינת שותף יציגו אשר לחברות תינתן זה במסלול התמיכ בקשות באישור עדיפות .5

  פ"מתימו באמצעות שותף במציאת סיוע לצורך ן הראשיהמדע ללשכת לפנות תוכלנה, המעוניינות

 בקשת התמיכה תכלול הסבר של החברה לגבי הצורך בהתאמת המוצר למדינות היעד.   .6

תוכניות חדשנות ופיתוח להתאמת מוצרים וכל זאת במסגרת מתוך כך, תאפשר לשכת המדען הראשי הכרה ב .7

 קרן המו"פ.   

במסגרת תמיכה זו  יחולו הוראות חוק המו"פ, התקנות, הכללים והנהלים שהותקנו מכוחו באשר לשמירה על  .8

א לחוק המו"פ. כפי שנעשה  42הידע והקניין רוחני, בשינויים המחויבים ובכפוף לכללים המותקנים מכוח סעיף 

 במסלולי השת"פ השונים, תינתן אפשרות לבעלות משותפת בקניין הרוחני שהוא פרי השת"פ הבינ"ל.           

 הליך בחינת הבקשות ואישורן ייעשה תוך שימוש במנגנון הבדיקה של לשכת המדע"ר. .9

 התמיכה הינה בהתאם לכללי ההכרה של לשכת המדע"ר בהוצאות מו"פ.  .11

98BC-4894-A3AC-http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/A18F1021-ראה בלינק מצורף: 

29AC2C4153AB.htm   

 

 שאלות ותשובות ראה בלינק מצורף:

66E90E836D1A/0/atamaQA.pdf-87B2-4461-236D-http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/F5155725 
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 לבירורים והגשות ניתן לפנות:

hadas@matimop.org.il  5118117-03  -  הדס קרויטארו –הודו 

ilana@matimop.org.il    5118184-13  - אילנה גרוס – ברזיל 

merav@matimop.org.il  5118169-13  - מרב טפירו -  סין 

  

 

 אבי-ממונה על קליטת הבקשות  בלשכת המדען הראשי, גב' רות בן

0003600-63 Klita@ocs.economy.gov.il 

 

        

 בברכה,                                                                                                 

                                                       
 אבי חסון                        

 המדען הראשי                            
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