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  من وفد في للمشاركة طلب لتقديم دعوة

  األمريكية المتحدة الواليات الى األقليات ابناء من المبتدئة الشركات

 9.10.2018 وحتى 30.09.2018: من

ProgramThe International Visitor Leadership  )IVLP( 

  10.5.2018 :الطلبات لتقديم النهائي الموعد

 

( االقليات كل تشمل) االقليات ابناء مبتدئه لشركات المبادرين لوفد اشتراك طلب لتقديم ندعوكم

 الى االجتماعية المساواة وزارة في االقليات لمجتمع االقتصادي التطوير سلطة تنظمه والذي

 والتي اسرائيل في األمريكية والسفارة االبتكار سلطة وبمشاركة األمريكية المتحدة الواليات

 المتحدة الواليات في البرنامج مصاريف وتمويل IVLP- ال برنامج وتنظيم ببناء ستقوم بدورها

 .األمريكية

 واساليب طرق وتعلم التعرف هو المجاالت مختلف من مبادرين ستشمل والتي البعثة هذه هدافا

 الهايتك امام المبادرين كشف الفدرالية، واالطر التكنلوجي الجانب من بأمريكا به المتعامل النظام

 ومستثمرين المبادرين بين تشابك خلق التكنولوجي، المجال في وتنظيمات شركات وامام المحلي

 استهداف وامكانية فرصة فحص وكذلك محتمله مشاركات لتشكيل مجال وفتح مستقبلاً محتملين

 المبادرين امام تسويقي كهدف األمريكية السوق

 :االشتراك شروط

 .األقليات ابناء من المشارك/  المرشح يكون أن يجب .1
 يقل ال ما يملك) عربية بملكية تكون ان لشركة، المؤسس الشريك أو/و المؤسسين على .2

 (.بالشركة االسهم من ٪33 عن
 GREENCARD بطاقة أو أمريكي سفر جواز يحملون الذين المرشحين قبول يتم لن .3

 .المتحدة الواليات في شهادة على للحصول درسوا أو
 )וולידציה( والتحقق اثبات على الموافقة المشارك على .4
 االلقاء العرض، مجال في خبره ذو يكون وان للتدريب خضع قد يكون ان المشارك على .5

 .العمل بورش والمشاركة
 .جدا جيد مستوى على اإلنجليزية اللغة تحدثو اتقان المشارك على .6
 .المتحدة الواليات في المحتملين الشركاء/للعملء جاهزة دراسة إعداد المشارك على .7
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 :الفائزين التزامات

 خطة في المفصلة المختلفة المقررة والمواعيد الزمني، الجدول بالبرنامج، التقيد .1
 .البرنامج

 (.الشيكل قيمة) دوالر 150 بمبلغ المشاركة مشارك كل من سيطلب .2

 :البعثة عن المسؤولة اللجنة
 زارة في االقليات لمجتمع االقتصادي التطوير سلطة لهياني سامي: اللجنة مركزا •

 ( االبتكار سلطة) كوهين جوناثانوًاالجتماعية المساواة
 

 وزارة في االقليات لمجتمع االقتصادي التطوير سلطة يممثل تضم توجيهية لجنة •
 في االبتكار سلطة يممثل اسرائيل، في األمريكية السفارة ممثل ،ًاالجتماعية المساواة
فيًوزارهًًالخارجية التجارة مديريه ممثل ،BIRD مؤسسة ممثل االقتصاد، وزارة

 ""Heiberd مسّرع ومدير الناصرة، في األعمال حاضنه وممثلاالقتصادً
 .التكنولوجي

 

  :اللجنة وظائف

 .االدنى الحد ومتطلبات لشروط وفقا للطلبات األولي الفحص •

 .للبرنامج المتقدمة المبتدئة الشركات مع وتقييم مقابلت إجراء •

 من النهائية للموافقةأسماءهمًًتقديم يتم سوفالتيًً ًللبعثةمشتركينً 8 حتى اختيار •

 .األمريكية الخارجية وزارة قبل

 .قبولها سيتم التي المبتدئة للشركات وفقاا للوفد التفصيلي البرنامج بناء  •

 

  :للوفد االنتساب طلبات تقديم بخصوص تعليمات

 :يرفق ان بالوفد للمشاركة طلب بتقديم يرغب من كل على .1

 المؤسسين، عن تفاصيل تحوي والعبرية، اإلنجليزية اللغتين في تفصيليه صفحه •
 .PDF كملفات- األسهم وتوزيع

 شرائح 10 إل تتعدى وال المبتدئة، الشركة عن االنجليزية باللغة عارضه تقديم •

 التكنولوجيا تلبيها، التي والحاجة المبتدئة الشركة وفكرة اهداف تلخص)

 المحتملين الشركاء/  القائمة العلقات الهدف، سوق المنافسين، المستعملة،

 .PDFكملفات -( ذلك إلى وما أخرى، وبلدان المتحدة الواليات في والمستثمرين

 ً:الي االلكتروني البريد على المواد ترسل  .2

  ً       كوهين وجوناثان  samil@mse.gov.ilًلهياني سامي .3
Jonathan.Cohen@innovationisrael.org.ilً        
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   .ظهرااً 12:00 الساعة 2018 ايار 10 الخميس يوم الطلبات لتقديم موعد اخر

 المحدد الميل عن تلقيها يتم لم التي أو/  و المذكور التاريخ بعد الواردة الطلبات تقبل لن .4

 .أعله

 31 الخميس يومًحتى بالبعثة للمشاركة اختيارها تم التي الشركات عن االعلن سيتم  .5

 .2018 مايو
 

  :المشاركين واختيار العروض فحص عملية

 استكمال من التحقق وكذلك ،القبول شروط من االدنى الحد استيفاء- االولى المرحلة .1

 اللجنة تحتفظ. العرض هذا في إليها المشار الطلبات تقديم تفاصيل في المطلوبة المواد

 فجوات تغطية او اضافيه معلومات طلب او مواد الستيفاء متقدم ألي التوجه في بالحق
 .تقنيه

 

 الحد شروط استوفت التي الناشئة الشركات تدريج سيتم- النقاط اعطاء- الثانية المرحلة .2

اً المختلفة والمتطلبات األدنى  :يلي لما وفقا

  .نقطة 50- التقديمي العرضو المرفقة التفصيلية الصفحة خلل من االحترافيةً.أ

 .نقطة 20-وفعاليته المنتج صحة من التحققً.ب

 

 في نقطه 60 لا وزواتجا نيذألل نشحيرلما كل دعوة مسيت: تلمقابلا- الثالثة المرحلة .3

 الشركات بتصنيف اللجنة ستقوم حيث ،جيهولتا لجنة مع تمقابل لیإ الثانية المرحلة
 .نقطة 30- اللقاء من انطباعها حسب

 حصلوا الذين مرشحين ثمانية إلى يصل ما التوجيهية اللجنة تختار: الفائزين اختيار  .4

 .(3 بند + 2 بند المرجح المتوسط) الدرجات أعلى على

 


