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הנחיות הרשמה לאתר המדען
כל הצעות המחקר המוגשות לקרן המדען הראשי של משרד החקלאות יוגשו הן בהגשה אלקטרונית
באתר המדען  /http://agriscience.co.ilוהן בעותק קשיח ללשכת המדען עד לתאריך ובשעה
הנקובים בקול הקורא.
לפני הרישום ,נא וודאו כי רשות המחקר שלכם נרשמה למערכת.
להלן הנחיות ההרשמה ,בכל מקום שכתוב בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה .תהליך ההרשמה
מחולק לשני חלקים

 .1רישום החוקר באתר  -ההרשמה תעשה בלחיצה על "רישום חוקר חדש" ,כפתור המופיע בדף
הבית של האתר בטור הימני .ראו להלן:

במסך ההרשמה יש להקליד את הפרטים האישיים .שם המשתמש הינו מספר תעודת הזהות שלכם,
על הסיסמא להיות בעלת  7תווים לפחות המורכבת מאותיות לועזיות ומספרים.
כתובת האימייל תשמש לקבלת הודעות מהמערכת ,הקפידו שתהיה מדויקת! חובה להכניס מספר
טלפון נייד דבר אשר יקל על יצירת קשר מהירה עם החוקר.
לאחר שלחצתם על כפתור "הרשם" במסך זה ,תקבלו הודעה לאימייל על כך שבוצעה הרשמה
והודעה נוספת תשלח לרשות המחקר שציינתם בהרשמתכם.
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 .2אישור רשות המחקר
על רשות המחקר לאשר את הרשמתכם .עד שלא יתקבל אישור מרשות המחקר ,לא תוכלו להכניס
את הצעת המחקר שלכם .לאחר שאישרה רשות המחקר את בקשתכם להגיש הצעת מחקר מטעמה,
תקבלו הודעת אימייל על-כך .בשלב זה תוכלו להכניס את הצעת המחקר לאתר.

בברכה,
לשכת המדען הראשי
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