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תקנון המצאות ,פטנטים ומסחורם
מבוא
האוניברסיטה הפתוחה הינה מוסד מוכר להשכלה גבוהה מכוח חוק המועצה להשכלה גבוהה ,תשי"ח;8591-
במסגרת קיום מטרותיה ,עוסקת האוניברסיטה ,בין היתר ,בקידום ההוראה והמחקר בתחומי המדע ,הידע
והתרבות ,תוך שמירה על עקרון החופש האקדמי 2במהלך פעילותה זו של האוניברסיטה עשוי להיווצר ידע
חדש ,המהווה קנין רוחני 2בהיותה מוסד אקדמי לתועלת הציבור ,מעוניינת האוניברסיטה שידע חדש
כאמור ,שהינו בעל פוטנציאל מסחרי ,ינוצל לטובת החברה והמשק ואף יניב לאוניברסיטה הכנסות
שתשמשנה לקידום מטרותיה ולמתן גמול נאות לממציאים 2להשגת מטרה זו ,מעוניינת האוניברסיטה שידע
חדש כאמור יועמד לרשות התעשיה ,לשם ניצולו לתועלת החברה ,בתנאים ,אשר ,בין היתר ,יזכו את
האוניברסיטה (ובאמצעותה גם את הממציאים) ,או ,לפי הענין ,את הממציאים (ובאמצעותם גם את
האוניברסיטה) ,בחלק מהכנסות התעשיה שיתקבלו מניצולו המסחרי של הידע האמור ,והכל מבלי לפגוע
באופי פעילותה של האוניברסיטה כפעילות שאינה מונעת משיקולים של הפקת רווחים ותוך כיבוד רצונם של
ממציאים שאינם מעוניינים שהידע שפותח על ידם ימוסחר 2תקנון זה קובע את נוהלי האוניברסיטה ,ככל
שהם מתייחסים לקנין הרוחני הנוצר בתחומה ,או תוך שימוש במשאביה 2נהלים אלה מיועדים ,בין היתר,
להבטיח שמירה על הקנין הרוחני של האוניברסיטה והשגת מטרותיה המתוארות לעיל2
תקנון זה אינו מתייחס לקנין רוחני המהווה זכויות יוצרים2

פרק ראשון :הגדרות ופרשנות
28

הגדרות ופרשנות
828

בתקנון זה יהא למונחים המפורטים להלן ,הפירוש הרשום לצידם ,היינו:
"אופמופ" -

אופמופ בע"מ2

"דיקן המחקר" -

דיקן המחקר של האוניברסיטה2

"האוניברסיטה" -

האוניברסיטה הפתוחה2

"הוועדה" -

הוועדה שהרכבה וסמכויותיה מפורטים בפרק השלישי לתקנון זה2

"החוקר הראשי" -

בהתייחס למחקר כלשהו ,למעט מחקר המתנהל במסגרת שיתוף פעולה
שבין האוניברסיטה לבין תאגיד אחר כלשהו – מי שעומד ,או עומדים,
בראש המחקר האמור; ובהתייחס למחקר המתנהל במסגרת שיתוף
פעולה שבין האוניברסיטה לבין תאגיד אחר כלשהו – הבכיר ,מבחינת
דרגתו האקדמית ,מבין חברי הסגל הבכיר ,כהגדרתם בתקנון זה,
המשתתפים במחקר האמור ,או ,במקרה שבין חברי הסגל האקדמי
הבכיר המשתתפים במחקר האמור יש יותר מחבר סגל בכיר אחד
(מבחינת הדרגה האקדמית) – זה מביניהם שהותק שלו באוניברסיטה
עולה על הותק באוניברסיטה של חברי הסגל הבכירים האחרים
המשתתפים במחקר האמור2
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"המסמכים הנלווים"  -בהתייחס להמצאה כלשהי – כל תיעוד המתייחס להמצאה האמורה,
מכל סוג שהוא ,לרבות תיאורים ,הסברים ,תרשימים ,חישובים,
דוגמאות ,דגימות או פרטים המתארים את ההמצאה האמורה ,בין
שתיעוד כאמור מגולם במסמך פיזי ,במדיה אלקטרונית או בכל דרך
אחרת2
"המצאה" -

המצאה או תגלית ,בין שההמצאה או התגלית כשירת פטנט ובין שלא,
שעניינה מוצר ,שיטה או תהליך ,לרבות פיתוח ,שיפור ,שכלול או
שימוש חדשני במוצר ,בשיטה או בתהליך קיימים 2מבלי לגרוע
מכלליות האמור ,יראו כהמצאה מתקן; מכונה; חומרה; טופוגרפיה
( ;)mask worksתוכנה; אלגוריתם; ידע ( ;)know howטכנולוגיה;
תהליך ייצור; שיטה עסקית ,ארגונית ,לימודית ,או טיפולית;
אורגניזם; חומר כימי או תרכובת כימית; חומר ביולוגי; וכן זן צמחים,
בין שהוא כשיר לרישום זכות מטפחים בו ובין אם לאו2

"המצאה משותפת" -

המצאה שהושגה על ידי יותר מממציא אחד; יראו המצאה כהמצאה
שהושגה על ידי מספר ממציאים ,אם כל אחד מהם השיג אלמנט חיוני
של ההמצאה או תרם באופן מהותי לפיתוחה או הייתה לו תרומה
יצירתית או משמעותית אחרת להשגתה2

"המצאת שירות" -

( )iהמצאה של עובד 1שהושגה עקב שירותו באוניברסיטה ובתקופת
שירותו האמורה; ( )iiהמצאה של מי שהיה עובד  ,שהושגה עקב
שירותו באוניברסיטה ,בתקופת השנה המתחילה מיום סיום יחסי עובד
ומעביד שבינו לבין האוניברסיטה; ) )iiiהמצאה של עובד שהושגה
במהלך עיסוקו או פעילותו בעבודת חוץ ,בשבתון או בחופשה (בין
בתשלום ובין שלא בתשלום); ( )ivהמצאה שהושגה על ידי סטודנט
שהינו תלמיד מחקר או בתר דוקטור ( )post doctorateשהושגה עקב
היותו תלמיד מחקר או בתר דוקטור ובתקופת היותו תלמיד מחקר או
בתר דוקטור או בתקופת השנה המתחילה ביום בו חדל להיות תלמיד
מחקר או בתר דוקטור; וכן ( )vהמצאה שהושגה על-ידי אדם אחר
כלשהו (היינו ,מי שלא חלה עליו אחת מהפסקאות ( )iעד וכולל ()iv
לעיל) ,לרבות ,ככל שרלבנטי ,סטודנט ,גמלאי של האוניברסיטה או
מדען אורח באוניברסיטה ,ואשר בהשגתה נעשה שימוש במשאבי
האוניברסיטה2

"הנשיא" -

1

ראה הגדרת עובד2

2

ראה סעיף  82128להלן2

2

נשיא האוניברסיטה הפתוחה2
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"חבר סגל בכיר" -

מי שנמנה על הסגל האקדמי הבכיר של האוניברסיטה ,לרבות מי
שנמצא בשבתון או בחל"ת2

"חוקר" -

מי שביצע ,או נטל חלק בביצוע ,מחקר כלשהו המתנהל במסגרת
האוניברסיטה או שבביצועו נעשה שימוש במשאבי האוניברסיטה2

"ממציא" -

חוקר שהשיג ,לבדו או ביחד עם אחר או אחרים ,המצאה כלשהי ,בין
המצאת שירות ובין המצאה שאינה המצאת שירות2

"מניות" -

בהתייחס לתאגיד כלשהו ,מניות ,אופציות למניות ,או זכויות אחרות
הניתנות להמרה למניות ,בתאגיד האמור ,וכל זכות המקנה למחזיק בה
זכות אחרת כלשהי בתאגיד האמור או אופציה לקבלת זכות אחרת
כאמור2

"משאבי
האוניברסיטה" -

821

( )iמתקנים ,מעבדות ,ציוד ואמצעי מחקר מוחשיים אחרים ,השייכים,
או המושכרים ,לאוניברסיטה ,או שהאוניברסיטה משלמת עבור הזכות
להשתמש בהם ,או הממומנים (במלואם או בחלקם) על-ידי
האוניברסיטה; ( )iiכח אדם המועסק על-ידי האוניברסיטה; ()iii
מלגות או מענקים מאת האוניברסיטה ,או מקרנות של האוניברסיטה,
או מקרנות המנוהלות על-ידי האוניברסיטה; ( )ivהנחיה אקדמית
למחקר הנעשית על-ידי ,או גם על ידי ,חבר סגל בכיר; וכן ( )vכל סיוע
מהותי אחר הניתן על-ידי האוניברסיטה2

"סטודנט" -

תלמיד האוניברסיטה ,לרבות בתר-דוקטור ()post doctorate

"עבודת חוץ" -

עבודה כלשהי של עובד האוניברסיטה בנוסף לעבודתו באוניברסיטה או
באופמופ2

"עובד" -

מי שמתקיימים בינו לבין האוניברסיטה יחסי עובד מעביד ,ואשר
מועסק על-ידי האוניברסיטה למטרות מחקר (להבדיל מהעסקה
למטרות הוראה בלבד) ,לרבות אדם כאמור המבצע את עבודתו בחצרי
תאגיד אחר כלשהו תוך שימוש במעבדות ,מתקנים ,ציוד או אמצעי
מחקר אחרים המצויים בחצרי התאגיד האמור ושאינם מהווים חלק
ממשאבי האוניברסיטה2

"קרוב" -

בהתייחס לאדם כלשהו – בן זוג ,הורה ,הורה הורה ,צאצא ,צאצא של
בן הזוג ,או בן זוגו של כל אחד מאלה2

"תאגיד"

גוף כלשהו ,בין מאוגד ובין שאינו מאוגד2

פרשנות:
82128

על אף כל דבר האמור אחרת בתקנון זה ,הוראות תקנון זה לא יחולו על מי שחלה עליו
פסקה ( )vשבהגדרת המונח "המצאת שירות" ,אשר ביצע מחקר כלשהו תוך שימוש
במתקנים ,מעבדות ,ציוד או אמצעי מחקר מוחשיים אחרים ,המהווים חלק ממשאבי
האוניברסיטה המתוארים בפסקה ( )iשבהגדרת המונח "משאבי האוניברסיטה" ,מבלי
שנילווה לשימוש האמור ,שימוש לפחות במשאב אחד נוסף ממשאבי האוניברסיטה
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המתוארים בפסקאות ( )iiעד וכולל ( )vשבהגדרת המונח "משאבי האוניברסיטה";
בהתאם לכך המונח "המצאה" בתקנון זה לא יחול על המצאה שהושגה על-ידי אדם
כאמור במהלך מחקר כאמור; והמונח "חוקר" בתקנון זה לא יחול על אדם כאמור
בהתייחס למחקר האמור ,והמונח "ממציא" בתקנון זה לא יחול על אדם כאמור
בהתייחס להמצאה שהושגה במהלך מחקר כאמור2
82121

המילה "לרבות" המופיעה בתקנון זה לא תפורש באורח מצמצם 2בהתאם לכך תפורש
המילה "לרבות" כ"לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל"2

82121

האמור בלשון יחיד ,אף לשון רבים במשמע ,וכן להיפך ,והאמור בלשון זכר ,אף לשון
נקבה במשמע ,וכן להיפך  -אלא אם משתמע אחרת מן ההקשר2

פרק שני :הקניין בהמצאות
21

הבעלות

128

הבעלות בהמצאות שירות ובזכויות הקניין הרוחני המוקנות בגינן ,לרבות במסמכים הנלווים
המתייחסים אליהן ,מוקנית לאוניברסיטה2

121

בהתאם להסכם שבין האוניברסיטה לאופמופ - 3שהוקמה על-ידי האוניברסיטה למטרת מסחור
המצאות שירות והקנין הרוחני המוקנה בגינן – תוסב לאופמופ הבעלות בהמצאות השירות
השייכות לאוניברסיטה ובקנין הרוחני המוקנה בגינן2

121

21

להסיר ספק מובהר ,כי האמור לעיל אינו גורע מאותן הוראות בתקנון זה הקובעות ,כי במקרים
המפורטים בהן ,תוסב הבעלות בהמצאת שירות לממציא או לממציאים (ולא לאופמופ)2

המצאות שהושגו במהלך שיתוף פעולה עם גורם אחר
הושגה המצאת שירות כלשהי במהלך שיתוף פעולה שבין האוניברסיטה לבין תאגיד אחר כלשהו ,או אדם
אחר כלשהו ,יחולו ההוראות הבאות:
128

יראו את המונח "בעלות" בתקנה  2לעיל כמתייחס לחלק (על פי שיעורו) של האוניברסיטה
בזכויות בהמצאת השירות האמורה ,כפי שחלק זה נקבע בהסכם עם התאגיד האחר האמור ,או
עם האדם האחר האמור ,בין אם הסכם כאמור נערך בטרם החל שיתוף הפעולה האמור ,ובין
שנערך במהלכו או לאחריו2

121

בכפוף לאמור אחרת (אם בכלל) בכל הסכם כאמור בתקנה  3.1לעיל ,יחולו הוראות תקנון זה,
ככל שרלוונטי ,על המצאת השירות האמורה ,וזאת בהתייחס לחלקה של האוניברסיטה בזכויות
בהמצאת השירות האמורה2

3

ראו גם סעיף  12להלן2
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24

חובת דיווח
428

חוקר הסבור שהוא ,לבדו או ביחד עם אחרים ,ממציא של המצאה כלשהי שהושגה )i( :בהתייחס
לעובד  -בתקופת היותו עובד האוניברסיטה ,או בתקופת השנה המתחילה במועד סיום יחסי
עובד ומעביד שבינו לבין האוניברסיטה; ) (iiבהתייחס לתלמיד מחקר או לבתר-דוקטור –
בתקופת היותו תלמיד מחקר או בתר-דוקטור ,או בתקופת השנה המתחילה ביום שבו הוא חדל
להיות תלמיד מחקר או בתר-דוקטור; וכן ( )iiiבהתייחס לכל אדם אחר (היינו למי שלא חלה
עליו פסקה ( )iאו פסקה ( )iiלעיל) ,לרבות סטודנט לתואר ראשון או שני ,גימלאי של
האוניברסיטה או מדען אורח באוניברסיטה – תוך שימוש במשאבי האוניברסיטה ,חייב לדווח
בכתב לדיקן המחקר על גבי טופס (שכל פרטיו ימולאו על ידו) ,כדוגמת הנוסח המובא בנספח א
לתקנון זה ,על דבר ההמצאה האמורה ,בין שההמצאה האמורה הינה המצאת שירות ובין
שההמצאה האמורה אינה המצאת שירות ,בין שהוא מעוניין למסחר את ההמצאה האמורה ובין
שאינו מעוניין למסחרה 2היתה ההמצאה האמורה המצאה משותפת ,תחול חובת הדיווח על פי
תקנה  4זו גם על החוקר הראשי של המחקר שבמהלכו הושגה ההמצאה המשותפת האמורה2

421

דיווח כאמור בתקנה  4.1לעיל יכלול את כל הפרטים הבאים:
42128

תיאור מפורט של ההמצאה ,באופן המאפשר להבינה ,בצירוף המסמכים הנלווים ,ככל
שמסמכים כאמור נדרשים להבנת ההמצאה2

42121

אם סבור הממציא ,כי ההמצאה איננה המצאת שירות ,יצוין הדבר בדיווח ויפורטו בו
הנימוקים לכך2

42121

יצוין בדיווח אם הממציא מעוניין בניצולה המסחרי של ההמצאה ,בין בעצמו ובין
באמצעות אופמופ ,או בהעמדתה של ההמצאה לשימושו החופשי של הציבור 2ציין
הממציא ,כי הוא מעוניין במסחורה של ההמצאה – יציין הממציא ,בנוסף ,אם הוא
מעוניין למסחר את ההמצאה באמצעות אופמופ או אם הוא מעוניין לקבל את הבעלות
בהמצאה לשם מסחורה בעצמו או על-ידי גורמים מטעמו 2הדיווח על פי תקנה  4.2.3זו
ייעשה על בסיס ההנחה שההמצאה היא המצאת שירות ,וזאת גם במקרה שצוין בדיווח
שהממציא סבור שהיא אינה המצאת שירות 2הוראה זו נועדה להבטיח שיעמוד לרשות
דיקן המחקר המידע הדרוש בקשר לעמדתו של הממציא לגבי מסחור ההמצאה האמורה
במקרה שיקבע ,בהתאם לתקנון זה ,וחרף עמדתו הנוגדת של הממציא ,כי ההמצאה
האמורה היא המצאת שירות2

42124

דיווח על המצאה משותפת ,יכלול בנוסף )i( :רשימה שמית של כל הממציאים של
ההמצאה המשותפת האמורה; ( )iiציון השיעור (באחוזים) של התרומה היחסית להשגת
ההמצאה המשותפת האמורה ,המוסכמת בין הממציאים ,שיש לייחס לכל אחד מהם,
או בהעדר הסכמה כאמור ,יצוין הדבר בדיווח ,תוך תיאור נושא או נושאי אי ההסכמה;
( )iiiציון עמדתו של כל אחד מהממציאים בעניינים המפורטים בתקנות 4.2.2
ו 4.2.3-לעיל 2צוין בדיווח האמור שאין הסכמה בין הממציאים לגבי השיעור (באחוזים)
של תרומתו היחסית של כל אחד מהם להשגת ההמצאה המשותפת האמורה ,יציין
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החוקר הראשי בדיווח שימסר על ידו לגבי ההמצאה המשותפת האמורה ,את שיעור
התרומה היחסית להשגת ההמצאה המשותפת האמורה ,שיש ,לדעתו ,לייחס לכל אחד
מהממציאים2
421

29

דיווח על המצאה כאמור בתקנה  4.1לעיל ,ימסר על ידי החייב בדיווח ,סמוך ככל האפשר למועד
שבו הושגה ההמצאה נשוא הדיווח האמור ,לידי דיקן המחקר2

דיקן המחקר; קביעות לגבי עניינים הכלולים בדיווח על המצאות
928

קיבל דיקן המחקר דיווח כאמור בתקנה  4לעיל לגבי המצאה כלשהי ,יבחן דיקן המחקר את
הדיווח האמור ואת ההמצאה ,נשוא הדיווח האמור ,ויגבש את עמדתו לגבי העניינים הכלולים
בדיווח האמור; למטרה זו רשאי דיקן המחקר לערוך כל בדיקה ולהיוועץ עם אופמופ ,וכן עם
מומחים ,בין שהם נמנים על סגל האוניברסיטה ובין שהם מומחים חיצוניים ,וכן רשאי דיקן
המחקר להזמין חוות דעת מקצועית ולעשות כל פעולה אחרת ,הכל כפי שדיקן המחקר ימצא
לראוי לצורך גיבוש עמדתו לגבי העניינים הכלולים בדיווח האמור 2סבר דיקן המחקר ,כי חסרים
פרטים בדיווח שנמסר לו כאמור ,רשאי דיקן המחקר לדרוש ממגיש הדיווח להשלים את
הפרטים החסרים תוך תקופה שתקבע על ידו בדרישה האמורה; צוין בדיווח האמור (או עולה
ממנו):
92828

כי הממציא (ובמקרה של המצאה משותפת – מי מהממציאים המשותפים) סבור ,כי
ההמצאה ,נשוא הדיווח האמור ,אינה המצאת שירות ,ודיקן המחקר ,לאחר שבחן את
ההמצאה האמורה ושקל את הנימוקים הכלולים בדיווח האמור לתמיכה בטענה
שההמצאה אינה המצאת שירות ,סבור שההמצאה האמורה הינה המצאת שירות ,ינסה
דיקן המחקר להגיע להסכמה עם הממציא או הממציאים האמורים לגבי שאלת היותה
של ההמצאה האמורה המצאת שירות; לא הושגה הסכמה בשאלה האמורה תוך 12
ימים ממסירת הדיווח האמור לדיקן המחקר (או ,ככל שרלבנטי ,מהשלמת פרטיו כנדרש
על ידי דיקן המחקר כאמור בתקנה  5.1זו לעיל) ,יכנס דיקן המחקר את הוועדה ,בהקדם
האפשרי ,לאחר תום התקופה האמורה של  12ימים ,ובמקרה כזה תקבע הוועדה אם
ההמצאה נשוא הדיווח האמור הינה או אינה המצאת שירות 2לעניין זה תשקול הוועדה,
בין היתר ,את הנימוקים שפורטו בדיווח האמור לתמיכה בטענה שההמצאה האמורה
אינה המצאת שירות2

92821

כי קיימת אי-הסכמה בדבר רשימת הממציאים של המצאה משותפת נשוא הדיווח
האמור ,או לגבי השיעור (באחוזים) של התרומה היחסית להשגת ההמצאה המשותפת
האמורה ,שיש לייחס להם או למי מהם ,ינסה דיקן המחקר להביא לכלל הסכמה בין
הממציאים האמורים לגבי הנושאים השנויים ביניהם במחלוקת ,כאמור; לא הושגה
הסכמה כאמור תוך  12ימים ממסירת הדיווח האמור לדיקן המחקר (או ככל שרלבנטי,
מהשלמת פרטיו כנדרש על ידי דיקן המחקר כאמור בתקנה  928זו לעיל) ,יכנס דיקן
המחקר את הוועדה ,בהקדם האפשרי לאחר תום התקופה האמורה של  12ימים,
ובמקרה כזה תקבע הוועדה את רשימת הממציאים המשותפים של ההמצאה המשותפת
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האמורה ואת השיעור (באחוזים) של התרומה היחסית להשגת ההמצאה המשותפת
האמורה שיש לייחס לכל אחד מהם או למי מהם ,לפי הענין2
92821

כי ממציא המצאת השירות נשוא הדיווח האמור ,מעוניין בהעמדתה של ההמצאה
האמורה לשימושו החופשי של הציבור – ובמקרה של המצאה משותפת ,כי כל
הממציאים של ההמצאה המשותפת האמורה מעוניינים בהעמדתה לשימושו החופשי של
הציבור ,אזי ישחרר דיקן המחקר ,בכתב ,את הממציא האמור או את הממציאים
האמורים ,מחובת הסודיות המוטלת עליהם על פי תקנה  14.3לתקנון זה ,באופן
שהממציא האמור יהא רשאי ,או הממציאים האמורים יהיו רשאים ,לפרסם בפומבי
פרסום הנוגע להמצאה האמורה ,והכל בכפוף להוראות הבאות– :
()i

סבר דיקן המחקר ,לאחר התייעצות עם אופמופ ,שההמצאה האמורה הינה
בעלת פוטנציאל מסחרי משמעותי ,אזי ,לפני שחרור הממציא האמור ,או
הממציאים האמורים ,מחובת הסודיות המוטלת עליהם על פי תקנה 14.3

לתקנון זה ,ינסה דיקן המחקר לשכנע את הממציא האמור או את הממציאים
האמורים ,להסכים ,לנוכח הפוטנציאל המשמעותי הגלום בהמצאה האמורה,
למסחורה ,ובמקרה כזה ישוחרר הממציא האמור ,או ישוחררו הממציאים
האמורים ,מחובת הסודיות האמורה רק אם לא הושגה ,תוך  84ימים ממסירת
הדיווח האמור לדיקן המחקר (או ,ככל שרלבנטי ,מהשלמת פרטיו כנדרש על
ידי דיקן המחקר כאמור בתקנה  928זו לעיל) ,הסכמת הממציא האמור או
הממציאים האמורים למסחורה 2הושגה תוך התקופה האמורה של  84ימים,
הסכמת הממציא האמור או הממציאים האמורים למסחור ההמצאה האמורה,
יחולו על מסחור ההמצאה האמורה הוראות תקנון זה החלות על מסחור
המצאות שירות ,וזאת באמצעות אופמופ ,או באמצעות הממציא של ההמצאה
האמורה או הממציאים של ההמצאה האמורה ,או חלקם ,הכל לפי הענין
ובהתאם להוראות האמורות של תקנון זה2
()ii

היתה המצאת השירות האמורה המצאה משותפת ,וצוין בדיווח (או עולה ממנו)
כי קיימת אי הסכמה בדבר רשימת הממציאים של ההמצאה המשותפת
האמורה ,אזי (חרף האמור לעיל אחרת) תתחיל התקופה של  84הימים ,הנזכרת
בתקנה  )i(5.1.3לעיל ,להימנות ,החל מהמועד שבו תקבע רשימת הממציאים של
ההמצאה המשותפת האמורה ,וזאת בין שרשימת הממציאים נקבעה בהסכמה
שהושגה בעזרת דיקן המחקר ובין שהיא נקבעה בהחלטת הוועדה,כאמור
בתקנה  5.1.2לעיל ,או בהחלטת הנשיא שניתנה כאמור בתקנה  7.1.1.3להלן,
הכל לפי הענין2

92824

ממציא המצאת השירות נשוא הדיווח האמור ,מעונין ,ובמקרה של המצאה משותפת,
שכל הממציאים של ההמצאה המשותפת ,נשוא הדיווח האמור ,מעוניינים ,למסחר את
ההמצאה האמורה בעצמם (או באמצעות גורם מטעמו ,או מטעמם) ,ישחרר דיקן
המחקר את ההמצאה האמורה ,לבעלות הממציא האמור או הממציאים האמורים,
וזאת רק לאחר ,ובתנאי ,שהממציא האמור או הממציאים האמורים ,חתם או חתמו על
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הסכם עם אופמופ כאמור בתקנה  13.2להלן ,ויחולו לענין זה הוראות תקנות  13.2ו-
 13.3להלן2
92829

חלק מהממציאים של המצאה משותפת נשוא הדיווח האמור ,מעוניין למסחר את
ההמצאה האמורה בעצמו (או באמצעות גורם מטעמו) וחלק אחר של הממציאים
האמורים מעונין שההמצאה המשותפת האמורה תמוסחר באמצעות אופמופ ,ינסה דיקן
המחקר להביא את הממציאים של ההמצאה המשותפת האמורה לכלל הסכמה לגבי
מסחורה בעצמם או באמצעות אופמופ 2הושגה הסכמה כאמור ,תוך  12ימים ממסירת
הדיווח האמור לדיקן המחקר (או ,ככל שרלבנטי ,תוך  12ימים מהשלמת פרטיו כנדרש
על ידי דיקן המחקר ,כאמור ברישא לתקנה  5זו לעיל) ,תמוסחר ההמצאה האמורה על
ידי אופמופ או על ידי הממציאים (או גורם מטעמם) ,הכל כפי שהוסכם כאמור,
ובכפיפות לקיום הוראות תקנון זה המתייחסות למסחור על-ידי אופמופ – ככל שהוסכם
כאמור על מסחור על-ידי אופמופ ,או ,לפי הענין ,המתייחסות למסחור על-ידי
הממציאים – ככל שהוסכם כאמור על מסחור על-ידי הממציאים 2לא הושגה הסכמה
כאמור ,תוך התקופה האמורה של  12ימים ,יראו את כל הממציאים של המצאת
השירות האמורה כאילו הסכימו שהיא תמוסחר על ידי אופמופ; להסיר ספק מובהר
בזאת כי הוראות תקנה זו ,ככל שהן מתייחסות למסחור על-ידי אופמופ ,אינן גורעות
מהוראות תקנון זה המתייחסות להמצאת שירות שהאוניברסיטה ואופמופ אינן
מעוניינות בה ,או להמצאת שירות שאופמופ החליטה לזנוח2

92825

רק חלק של הממציאים של המצאה משותפת ,נשוא הדיווח ,מעוניין למסחר את
ההמצאה המשותפת האמורה בעצמו (או באמצעות גורם מטעמו) ,וכי יתר הממציאים
של ההמצאה המשותפת האמורה מסכימים לכך ,או אדישים לכך ,שהיא תמוסחר על
ידי הממציא או הממציאים המעוניינים בכך ,ישחרר דיקן המחקר את ההמצאה
האמורה לבעלות זה מבין הממציאים ,או אלה מבין הממציאים ,המעונין או המעוניינים
למסחר את ההמצאה המשותפת האמורה ,וזאת רק לאחר ,ובתנאי ,שהממציא או
הממציאים האמורים ,חתם או חתמו על הסכם עם אופמופ כאמור בתקנה  13.2לעיל,
ויחולו לענין זה תקנות  13.2ו 13.3-להלן 2דיקן המחקר יידע ,בכתב ,את יתר הממציאים
של ההמצאה המשותפת האמורה על דבר שחרור ההמצאה המשותפת האמורה לממציא
האחר או לממציאים האחרים2

92825

רק חלק של הממציאים של המצאה משותפת ,נשוא הדיווח ,מעוניין למסחר את
ההמצאה המשותפת האמורה (בין בעצמו או באמצעות גורם מטעמו ובין באמצעות
אופמופ) ,וכי חלק אחר של הממציאים של ההמצאה המשותפת האמורה מעוניינים
בהעמדתה של ההמצאה המשותפת האמורה לשימושו החופשי של הציבור ,יכנס דיקן
המחקר את הוועדה בתוך  82ימים ממועד הדיווח ,ובמקרה כזה תקבע הוועדה האם
ישוחררו הממציאים של ההמצאה המשותפת מחובת הסודיות המוטלת עליהם עפ"י
תקנה  8421להלן ,או האם תמוסחר ההמצאה המשותפת האמורה ע"י אופמופ או ע"י
הממציאים המשותפים של ההמצאה המשותפת האמורה ,עפ"י העניין ובכפוף להוראות
תקנה  928הרלבנטיות לענין זה2
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ככל שלצורך גיבוש עמדתו של דיקן המחקר לגבי דיווח כלשהו שנמסר לו כאמור בתקנה  4לעיל,
יזדקק דיקן המחקר להיוועץ במומחים או באחרים ,להזמין חוות דעת או לנקוט בצעדים
אחרים ,הכל בהתאם לסמכויות המוקנות לו כאמור ברישא לתקנה  5.1לעיל ,יהא דיקן המחקר
רשאי להאריך את התקופה הנקובה בתקנה  5.1.1לעיל או בתקנה  5.1.2לעיל  ,לפי הענין,
בתקופה נוספת או בתקופות נוספות ,ובלבד שתקופת ההארכה האמורה לא תעלה על ,או
שתקופות ההארכה האמורות לא יעלו על תקופה מצטברת של 52 ,ימים ,ובמקרים מיוחדים ,לפי
שיקול דעתו של דיקן המחקר ,רשאי דיקן המחקר ,באישור נשיא האוניברסיטה ,להאריך את
התקופה האמורה של  52ימים בתקופה של  12ימים נוספים2

921

בהתייחס להמצאת שירות ,נשוא דיווח שנמסר לדיקן המחקר כאמור בתקנה  4לעיל  -למעט
המצאת שירות שממציאה או ממציאיה שוחררו מחובת הסודיות לגביה כאמור בתקנה 5.1.3
לעיל ולמעט המצאת שירות שתשוחרר לממציאה או לממציאיה (או חלקם) ,כאמור בתקנה 5.1.4
לעיל ,בתקנה  5.1.6לעיל או בתקנה  92825לעיל  -יקבעו דיקן המחקר ואופמופ אם האוניברסיטה
ואופמופ מעוניינות או אינן מעוניינות בהמצאת השירות האמורה 2במסגרת שיקוליהן בענין זה
ישקלו דיקן המחקר ואופמופ בין היתר ,את הפוטנציאל המסחרי של ההמצאה האמורה ,את
סיכויי וכדאיות מסחורה ואת האפשרות להגן על הקנין הרוחני הגלום בה 2החליטו דיקן המחקר
ואופמופ (i) :כי האוניברסיטה ואופמופ מעוניינות בהמצאה האמורה ,יחול לגביה האמור
בתקנות  11.3 ,11.2ו 13.1-לתקנון זה; או כי ) (iiהאוניברסיטה ואופמופ אינן מעוניינות בהמצאה
האמורה ,אזי יחול לגביה האמור בתקנות  11.4ו 13.2-לתקנון זה2

הודעות בדבר התגובה לדיווחים שנמסרו לדיקן המחקר
528

לא יאוחר מאשר עד תום התקופה של  12יום מהמועד שבו קיבל דיקן המחקר דיווח על המצאה
כלשהי ,כאמור בתקנה  4לעיל (או ,ככל שרלבנטי ממועד השלמת פרטיו כנדרש על ידי דיקן
המחקר כאמור בסיפא לתקנה  825לעיל) ,כפי שתקופה זו הוארכה ,ככל שהוארכה ,כאמור
בתקנה  5.2לעיל ,ימסור דיקן המחקר ,לכל מי שמסר לו דיווח על ההמצאה האמורה ולכל גורם
אחר ,כפי שדיקן המחקר ימצא לנכון לפי שיקול דעתו הבלעדי ,הודעה בכתב שבה יפורטו תגובת
דיקן המחקר לדיווח האמור ,ההסכמות שהושגו לגביו ,ככל שהושגו ,כאמור בתקנות  5.1.1עד
(וכולל)  5.1.3ו 5.1.5-לעיל ,וכן ,ככל שרלבנטי ,קביעות הוועדה לגבי הנושאים שהועברו לקביעת
הוועדה כאמור בתקנות  5.1.2, 5.1.1ו 92825 -לעיל; בהודעתו האמורה יפרט דיקן המחקר את
הצעדים הננקטים ,או שבכוונתו שיינקטו ,על ידו או על ידו ועל ידי אופמופ ,לגבי ההמצאה נשוא
הדיווח האמור ,כגון בחינת סיכויי מסחורה של ההמצאה האמורה ובחינת האפשרות להגן על
הקניין הרוחני הגלום בה או ההערכות לקראת הגשת פטנט בגינה2

521

ככל שבהתאם לתקנות  5.1.2 ,5.1.1או  92825לעיל ,כינס דיקן המחקר את הוועדה לדיון וקביעה
לגבי עניין מהעניינים שפורטו בדיווח שנתקבל על ידו בקשר להמצאה כלשהי ,אזי ,למרות
האמור אחרת בתקנה  6.1לעיל ,תהא התקופה שבמהלכה על דיקן המחקר למסור הודעה בדבר
התגובה לדיווח האמור  -התקופה המסתיימת במאוחר משני המועדים הבאים (i) :מועד תום
התקופה של  12יום הנזכרת בתקנה  6.1לעיל ,או ( )iiמועד תום תקופה של  12ימים מכינוס
הוועדה לדיון וקביעה כאמור 2ככל שלצורך קבלת החלטה כלשהי בענין כלשהו שהועבר להחלטת
הוועדה כאמור בתקנה  5.1.1לעיל 5.1.2 ,לעיל או  92825לעיל ,תזדקק הוועדה להיוועץ במומחים
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או באחרים ,להזמין חוות דעת או לנקוט בצעדים אחרים ,הכל בהתאם לסמכויות המוקנות לה
כאמור בתקנה  9.1להלן ,יהא דיקן המחקר רשאי להאריך את התקופה של  12ימים הנקובה
בפסקה ( )iiלתקנה  6.2זו ,בתקופה נוספת או בתקופות נוספות ,ובלבד שתקופת ההארכה
האמורה לא תעלה על ,או שתקופות ההארכה האמורות לא יעלו על תקופה מצטברת של 52
ימים ,ובמקרים מיוחדים ,לפי שיקול דעתו של דיקן המחקר ,רשאי דיקן המחקר ,באישור נשיא
האוניברסיטה ,להאריך את התקופה האמורה של  52ימים בתקופה של  12ימים נוספים2
25

ערעור בפני נשיא האוניברסיטה
528

52828

ממציא או חוקר רשאים לערער בפני נשיא האוניברסיטה על החלטת הוועדה לפי תקנה
 5.1.1לעיל 5.1.2 ,לעיל או  92825לעיל בעניין המצאה שנטלו חלק בהשגתה ,תוך 12
(שלושים) יום מיום שנמסר להם על ההחלטה האמורה ,וזאת בעניינים המפורטים
להלן:
 25282828קביעת הוועדה ,כי ההמצאה האמורה הינה או אינה המצאת שירות2
 25282821קביעת הוועדה בדבר היותו ,או אי-היותו של מגיש הערעור ,או של אדם אחר
כלשהו ,ממציא של המצאת השירות האמורה;
 25282821קביעת הוועדה בדבר שיעור התרומה היחסית להשגתה של המצאה משותפת
כלשהי אשר יש לייחס לממציא כלשהו ,או לממציאים כלשהם ,של ההמצאה
המשותפת האמורה2

52821

ממציא רשאי לערער בפני נשיא האוניברסיטה על קביעת דיקן המחקר ,כאמור בתקנה
 14.3להלן ,בדבר התקופה שבה יהיה ממציא המצאת שירות כלשהי מנוע מפרסום
ההמצאה האמורה ,תוך ( 82עשרה) ימים מיום שנמסר לו על הקביעה האמורה2

521

החלטת נשיא האוניברסיטה בערעור לפי תקנה  5לעיל הינה סופית ומחייבת את כל הצדדים
הנוגעים בדבר2

פרק שלישי :הוועדה
21

הרכב הוועדה
128

הוועדה תהא בת שלושה חברים ,כדלקמן:
12828

דיקן המחקר – יו"ר 2ליושב הראש לא יהיה קול נוסף או קול מכריע2

12821

שני חברי סגל בכיר ,שימונו על-ידי הנשיא ,האחד מתחום מדעי הרוח והחברה והשני
מתחום מדעי הטבע והמדעים המדויקים2

מנכ"ל אופמופ ,או נציגו ,והיועץ המשפטי של האוניברסיטה או נציגו יוזמנו ,דרך קבע ,לישיבות
הוועדה ויהיו רשאים להביע דעתם לגבי העניינים שיידונו בועדה ,אך לא תהא להם זכות הצבעה2
121

משך הכהונה
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חבר וועדה שמונה על-ידי הנשיא יכהן כחבר בוועדה משך תקופה של שנתיים מיום מינויו ,וניתן
יהיה לשוב ולמנותו לתקופת כהונה נוספת של שנתיים או לתקופות כהונה נוספות של שנתיים כל
אחת2

121

מינוי מקום שנתפנה
נתפנה מקום של חבר וועדה שמונה על-ידי הנשיא (עקב פטירה (חו"ח) או עקב סיום יחסי עובד-
מעביד שבינו לבין האוניברסיטה ,או מסיבה אחרת כלשהי) ,או נבצר מחבר כאמור למלא את
תפקידו (עקב מחלה ממושכת ,אי כושר ,יציאה לחו"ל לתקופה ממושכת או מסיבה אחרת
כלשהי) ,ימנה הנשיא חבר וועדה אחר במקומו ,ובלבד שיישמרו הוראות תקנה  8.1.2לתקנון זה2

124

כינוס הוועדה ונוהליה
דיקן המחקר יכנס את הוועדה כל אימת שיהא בכך צורך כאמור בתקנות  5.1.1או  5.1.2לעיל,
וכן יכנס דיקן המחקר את הוועדה כל אימת שהדבר יראה לו ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,כדרוש
או כרצוי ,בין למטרות היוועצות עם הוועדה בענינים המתעוררים בקשר לתקנון זה ובין למטרות
אחרות הכרוכות בתקנון זה ובענינים שהוא נועד להסדיר (לרבות מתן המלצות לאוניברסיטה
בקשר לתיקונים או שינויים של תקנון זה) 2נוהלי עבודת הוועדה ,כפי שיהיו מפעם לפעם ,יקבעו
על ידה2

25

282

סמכויות ושיקול דעת הוועדה
528

למטרת קבלת החלטה בענין כלשהו שהועבר לוועדה על פי תקנון זה ,ולמטרת קביעה כלשהי
שהוועדה מוסמכת לקבעה על פי תקנון זה ,רשאית הוועדה לערוך כל בדיקה ,להיוועץ במומחים,
בין שהם נמנים על סגל האוניברסיטה ובין שהם מומחים חיצוניים וכן רשאית הוועדה להזמין
חוות דעת מקצועיות ,ולבצע כל פעולה אחרת ,הכל כפי שהוועדה ,לפי שיקול דעתה ,תמצא לראוי
לצורך קבלת החלטה כאמור וביצוע הקביעה כאמור2

521

לפני קבלת החלטה בענין כלשהו על פי תקנון זה ,תיתן הוועדה לצדדים המעורבים בהחלטה
האמורה הזדמנות להופיע בפני הוועדה ולהשמיע בפניה את טיעוניהם (לרבות להגיש לה חומר
רלבנטי לטיעונים אלה) ,והכל בכפוף למועדים הקבועים בתקנון זה2

521

הוועדה רשאית להשתמש בכל סמכות המוקנית לוועדה בתקנון זה ,ולשם כך לקיים דיונים,
ולדרוש ולקבל כל חומר רלוונטי2

זניחת המצאת שירות
8228

אופמופ רשאית בכל עת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,ובכפוף להוראות תקנה  10.2להלן ,לזנוח,
לחדול או להימנע מלטפל ,לפתח ,למסחר או לעסוק בכל דרך שהיא במסחור או בהגנה על
המצאת שירות כלשהי שהבעלות בה הוסבה אליה ,ולממציאיה של המצאת שירות האמורה או
לכל גורם אחר שתקנון זה חל עליו ,לא תהא כל טענה מכל סוג שהוא כלפי האוניברסיטה או
כלפי אופמופ בהתייחס לפעולה או הימנעות מפעולה על ידי האוניברסיטה או אופמופ כאמור
בתקנה זו2
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8221

החליטה אופמופ כאמור בתקנה  10.1לעיל ,כי היא מעוניינת לחדול ממסחור המצאת שירות
שהבעלות בה הוסבה אליה ,תודיע על כך לממציא (ובמקרה של המצאה משותפת – לממציאים
המשותפים) 2הממציא (ובמקרה של המצאה משותפת – כל אחד מהממציאים המשותפים) רשאי
להודיע לאופמופ ,בתוך  12ימים ממועד ההודעה האמורה ,כי הוא מעוניין בהסבת הבעלות
בהמצאת השירות אליו ,ולעניין זה יחולו הוראות תקנות  13.2ו 13.3 -להלן2

8221

על המצאה שהקניין בה הוסב לממציאיה בהתאם להוראות תקנה  10.2לעיל ,יחול האמור
בתקנון זה בהתייחס להמצאות ,אשר הקניין הוקנה בהן לממציאיהן מלכתחילה ,לרבות האמור
בתקנות  11.4ו 14.2 -לתקנון זה2

פרק רביעי :מסחור ההמצאה
288

חלוקת ההכנסות
8828

לעניין תקנה זו המונח "סך התקבולים נטו" פירושו :בהתייחס לממסחר המצאת שירות כלשהי,
סך כל התקבולים שנתקבלו בפועל על ידי הממסחר האמור בקשר למסחור המצאת השירות
האמורה ,בניכוי הסכום הכולל של ההוצאות ,מכל מין וסוג ,שנשא בהן הממסחר האמור בקשר
להמצאת השירות האמורה (למעט הוצאות שהוחזרו לממסחר האמור) ולרבות מיסים ותשלומי
חובה אחרים המוטלים על הממסחר האמור על פי כל דין ,למעט הדין הישראלי ,בקשר
לתקבולים האמורים וכן בניכוי כל סכום ,המחושב על בסיס התקבולים האמורים ,המשתלם
לצד שלישי כלשהו בקשר להמצאת השירות האמורה2

8821

סך התקבולים נטו שהתקבל על ידי אופמופ במסגרת מסחור המצאות שירות כלשהן ,יחולק על
ידי אופמופ כדלקמן:
 882128סכום השווה ל 42% -מסך התקבולים נטו האמור ,ישולם על ידי אופמופ לממציאים
הרלוונטיים של המצאות השירות האמורות (ביחד) ,כשחלקו של כל אחד מהם בסכום
האמור ,יהא בהתאם לשיעור תרומתו להשגת ההמצאות האמורות (כפי שיקבע בהתאם
להוראות תקנון זה)2
 882121סכום השווה ל 52% -מסך התקבולים נטו האמור ,יועבר על ידי אופמופ לאוניברסיטה2

8821

הוצעו לאופמופ (אם בכלל) במסגרת מסחור המצאות שירות כלשהן ,מניות בתאגיד כלשהו ,יהיו
הממציאים של המצאות השירות האמורות ,זכאים לקבל (ביחד)  42%מכל סוג של מניות
שהוצעו לאופמופ כאמור ,כשחלקו של כל אחד מהם במניות שהם זכאים להן ביחד ,כאמור לעיל,
יהא בהתאם לשיעור תרומתו להשגת ההמצאות השירות האמורות (כפי שיקבע בהתאם
להוראות תקנון זה) 2על אף האמור לעיל ,אם ,לפי שיקול דעתה של אופמופ ,רצוי ,בנסיבות
העניין ,שהחלק במניות האמורות שהממציאים האמורים זכאים לו (ביחד) כאמור לעיל ,יוחזק
על ידי אופמופ ,אזי ,תחזיק אופמופ את המניות האמורות בשמה ,בנאמנות עבור הממציאים
האמורים ,וזאת עד למועד ההנפקה הראשונה לציבור ( )IPOשל מניות התאגיד האמור (כפוף,
ככל שרלבנטי ,לכל תקופת חסימה ,היינו איסור מכירה של מניות התאגיד האמור) ,או ,עד
למועד מוקדם מהמועד האמור שהוחלט עליו על ידי אופמופ ,לפי שיקול דעתה 2החזיקה אופמופ
כנאמנה של הממציאים האמורים במניות שהם זכאים להם (ביחד) ,תהא אופמופ זכאית
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להשתמש בזכויות ההצבעה ,ובכל זכויות אחרות ,המוקנות למניות האמורות כאילו היא
מחזיקה בהן עבור עצמה (ולא כנאמנה) ,והכל בכפוף לכך (i) :שאופמופ תעביר לממציאים (לכל
אחד מהם בשיעור חלקו היחסי במניות שהם זכאים להן (ביחד) ,כל דיבידנד שיתקבל על ידה
בגין המניות המוחזקות על ידה בנאמנות עבורם; וכן ) (iiשכל הטבות אחרות שתקבל אופמופ
בגין המניות האמורות ,כגון מניות הטבה ,יוחזקו על ידה אף הן בנאמנות עבור הממציאים
האמורים2
8824

281

ניתן הקניין בהמצאת שירות כלשהי לממציא או לממציאים כאמור באחת מהתקנות ,5.1.4
 5.1.6ו 10-לתקנון זה ,אזי ,יעביר הממציא האמור ,או יעבירו הממציאים האמורים ,לאופמופ
סכום השווה ל 12%-מסך התקבולים נטו ו/או מהמניות שהתקבלו על ידו ,או על ידי קרובו,
בקשר למסחור ההמצאה האמורה ,הכל כמפורט בהסכם שיחתם בינו או בינם לבין אופמופ
כאמור בתקנה  13.2להלן2

הסכם בין האוניברסיטה לאופמופ
בהתאם להסכם שבין האוניברסיטה לאופמופ ,הנזכר בתקנה  2.2לעיל:
8128

תעסוק אופמופ  ,בין היתר ,במסחור המצאות שירות וזכויות הקניין הרוחני המוקנות
לאוניברסיטה בגינן ,וכן בקידום המחקר היישומי באוניברסיטה ,וזאת בין על ידי איתור גורמים
מסחריים המוכנים להתקשר עם אופמופ בהסכמים המעניקים להם ,בתמורה הנקובה בהם,
רישיון להשתמש בהמצאות האמורות למטרות פיתוח ,ייצור ושיווק של מוצרים המבוססים
עליהן ,ובין בכל דרך מסחור אחרת או נוספת שהיא; לעתים כוללים הסכמים אלה גם מימון
מצד הגורם המסחרי של מחקר יישומי המבוצע על ידי האוניברסיטה וקבלת רישיון כאמור
לניצול תוצאותיו2

8121

בקשות פטנט ,בגין המצאות השירות הנראות לאופמופ מתאימות לכך ,יוגשו על-ידי אופמופ
ובשמה ,והטיפול בכל הכרוך בבקשות הפטנט האמורות ובפטנטים המתקבלים בעקבותיהן,
יבוצע על-ידי אופמופ2

8121

אופמופ הינה הגוף היחיד הזכאי להגיש בקשות פטנט בגין המצאות השירות שהבעלות בהן
הוסבה לאופמופ כאמור בתקנה  2.2לעיל2

8124

אופמופ הינה הגוף היחיד הזכאי לנהל משא ומתן מסחרי ,או להתקשר עם גורם מסחרי בהסכם,
בקשר לביצוע מחקר יישומי באוניברסיטה ,או בקשר לניצול מסחרי של המצאות שירות או
בקשר למתן שירותים לגורמים עסקיים תוך ניצול משאבי האוניברסיטה2

8129

פעילותה של אופמופ תבוצע באמצעות מיקור חוץ ,אלא אם ,ועד כמה ,שאופמופ תחליט במקרה
מסוים או במקרים מסוימים לבצע פעילות זו ,או כל חלק ממנה ,בעצמה2

להסיר ספק מובהר בזאת כי הוראות תקנה  12זו המתייחסות למסחור המצאות שירות (והקנין הרוחני
בגינן) ,להגשת בקשות פטנטים בגין המצאות שירות ולטיפול בהן וכן לניצול מסחרי של המצאות שירות
ולניהול משא ומתן מסחרי לניצול המצאות שירות ,אינן חלות על המצאות שירות (והקנין הרוחני בגינן)
אשר הבעלות בהם הוסבה ,בהתאם להוראה מפורשת בתקנון זה ,לממציא או לממציאים של המצאות
השירות האמורות (או לחלקם)2
281

הסכמים
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8128

נקבע כאמור בתקנון זה שהמצאת שירות כלשהי תמוסחר על-ידי אופמופ ,יחתם בין
האוניברסיטה ,אופמופ והממציא או הממציאים של המצאת השירות האמורה ,הסכם ,המסדיר
את הזכויות והחובות ההדדיות של האוניברסיטה ,אופמופ והממציא האמור או הממציאים
האמורים ,בהתייחס להמצאת השירות האמורה 2ההסכם האמור בנוסחו כפי שהינו במועד
כניסתו לתוקף של תקנון זה ,כדוגמת הנוסח המובא בנספח ב לתקנון זה2

8121

נקבע כאמור בתקנות  5.1.4עד (וכולל)  5.1.6לעיל או תקנה  10לעיל ,כי הקניין בהמצאת שירות
כלשהי יוקנה לממציא המצאת השירות האמורה ,או לממציאים של המצאת השירות האמורה
(או למי מהם) ,אזי ,יועבר הקניין בהמצאת השירות האמורה לממציא האמור ,או לממציאים
האמורים או ל מי מהם ,לפי הענין ,וזאת רק לאחר ,ובתנאי ,שהוא או הם חתם או חתמו על
הסכם עם אופמופ ,כדוגמת הנוסח המובא בנספח ב לתקנון זה (בשינויים ובהתאמות סבירים,
כפי שתערוך אופמופ ,המתחייבים מהנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה) המתייחס
להסדרת זכויותיה של אופמופ בקשר לתשלומים המגיעים לה כאמור בתקנה  11.4לעיל ,במקרה
של מסחור המצאת השירות האמורה ,ובקשר להחזר סכום ההוצאות הכולל של ההוצאות
שאופמופ נשאה בהן (ככל שנשאה) בקשר להמצאת השירות האמורה ,ולהעברה משם אופמופ
לשם הממציא האמור או הממציאים האמורים או מי מהם ,לפי הענין ,של בקשות פטנטים
וחומר אחר שביחס אליהם נשאה אופמופ בסך ההוצאות האמור 2אופמופ רשאית ,אם קיימים
לדעתה טעמים מיוחדים לכך ,לוותר על החזר סך ההוצאות האמור שנשאה בהן (ככל שנשאה)
בקשר להמצאת שירות כלשהי2

8121

לא חתם ממציא המצאת השירות האמורה או לא חתמו ממציאי המצאת השירות האמורה ,או
מי מהם ,לפי הענין ,על הסכם כאמור בתקנה  13.2לעיל תוך  52ימים מהמועד שבו נמסרה לו או
להם ,כאמור בתקנה  6.1לעיל ,הודעת דיקן המחקר בקשר לדיווח שנמסר לדיקן המחקר על ידו,
או על ידם ,המציינת ,ככל שרלבנטי ,שהקנין בהמצאת השירות נשוא הדיווח האמור ,יוקנה
לממציא האמור או לממציאים האמורים (או למי מהם) ,תהא האוניברסיטה ,או לפי הענין,
תהא אופמופ ,רשאית לזנוח את הזכויות בהמצאת השירות האמורה ,וכן לזנוח כל בקשת פטנט
או פטנט שהוגשו על ידי אופמופ ,אם הוגשו ,בגין המצאת השירות האמורה; היתה המצאת
השירות האמורה המצאה משותפת – תהא האוניברסיטה ,או לפי הענין ,תהא אופמופ ,רשאית
להעביר את חלקו בהמצאת השירות האמורה של ממציא של המצאת השירות האמורה שלא
חתם על הסכם כאמור עם אופמופ ,תוך פרק הזמן האמור ,לממציא או לממציאים אחרים של
המצאת השירות המשותפת האמורה ,אשר חתם או חתמו על הסכם כאמור עם אופמופ 2דיקן
המחקר או אופמופ יידעו ,בכתב ,כל אחד מהממציאים שחלקו בהמצאת השירות האמור הועבר
כאמור למי שחתם על הסכם כאמור ,על דבר ההעברה האמורה2

284

פטנטים ומסחור וסודיות
8428

פטנטים
 842828החליטה אופמופ להגיש בגין המצאת שירות כלשהי בקשת פטנט בישראל ו/או במדינה
או מדינות אחרות ,יסייע ממציא המצאת השירות האמורה ,לאופמופ ,לפי בקשתה,
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מפעם לפעם ,בכל אשר יידרש לשם הגשתה של בקשת הפטנט האמורה ,הטיפול בה,
קבלת הפטנט שנתבקש על פיה ,הגנה על הפטנט האמור ואכיפת הזכויות מכוח הפטנט
האמור ,לרבות על-ידי מסירת פרטים ואינפורמציה וחתימה על כל מסמך כנדרש או
כנחוץ ,לפי דעתה של אופמופ ,בקשר לבקשת הפטנט האמורה או לקבלת הפטנט
המתבקש על פיה ,ההגנה עליו ואכיפתו ,והכל ככל שמדובר בעניינים שבתחום
מומחיותו2
 842821כל ההוצאות הכרוכות בהכנת בקשות פטנט ,בטיפול בהן ,בקבלת הפטנט שינתן על פיהן,
בהחזקתו ,בהגנה עליו ובאכיפת זכויות אופמופ מכוחו ,יחולו על אופמופ ,ושום דבר
האמור בתקנון זה לא יפורש כמטיל על ממציא או חוקר כלשהו חובה לשאת בהוצאה
כלשהי בקשר לביצוע החובות המוטלות עליו על פי תקנה  14זו2
8421

מסחור
 842128ככל שיתבקש לכך ע"י אופמופ ,מפעם לפעם ,יסייע ממציא המצאת שירות לאופמופ
במאמציה לעניין גופים מסחריים מתאימים ,שאותרו על ידי אופמופ או מי מטעמו,
בהתקשרות עם אופמופ בקשר למסחור המצאת השירות האמורה; זאת ,מבלי לגרוע
מכלליות האמור ,בדרך של הצגת המצאת השירות האמורה בפני גורמים מסחריים
כאמור ומתן הסברים שיתבקשו על ידם לגבי המצאת השירות האמורה2
 842121התקשרה אופמופ ,או עמדה להתקשר ,עם גורם מסחרי כלשהו בהסכם מחקר ורשיון,
יחתמו החוקרים המיועדים לבצע את המחקר נשוא ההסכם האמור ,לפי בקשת אופמופ,
על הסכם עם אופמופ המכונה "הסכם צוות" ( ,)Team Agreementהמסדיר את החובות
והזכויות ההדדיות של הצדדים לו בקשר להסכם המחקר והרשיון האמור ,למחקר
שיבוצע בעקבותיו ולהמצאות השירות שהוא מתייחס אליהן2

8421

חובת סודיות
 842128לאוניברסיטה ,בהיותה מוסד אקדמי המבוסס על עקרון החופש האקדמי ,מחויבות
לאפשר לחברי הסגל האקדמי שלה ולסטודנטים ,ואף לעודדם לכך ,לפרסם את תוצאות
מחקריהם בפרסומים ובכנסים מדעיים 2עם זאת ,על מנת להגן על זכויות האוניברסיטה
לגבי הקניין הרוחני הגלום בהמצאות שירות ,כפופה זכות הפרסום האמורה לחובה
לשמור בסודיות ,בתקופה שנקבעה על ידי דיקן המחקר כאמור בתקנה  14.3.2להלן ,כל
אינפורמציה ,שאינה נחלת הכלל ,המתייחסת להמצאת השירות האמורה ,בכפוף לאמור
בתקנה  14.3.2להלן2
 842121ממציא המצאת שירות המעוניין לפרסם בפומבי פרסום הנוגע לאמצאת השירות
האמורה (לרבות ,מבלי לגרוע מכלליות האמור ,בכתב עת ,בספר ,באינטרנט ,בהרצאה
או בכל דרך אחרת) ,יגיש לדיקן המחקר  49ימים לפחות לפני מועד הפרסום (להלן –
"תקופת העיכוב המקורית") ,הודעה בכתב בצירוף טיוטה של הפרסום שבכוונתו
לפרסם 2דיקן המחקר יודיע לממציא ,תוך  12מיום קבלת הודעה כאמור על צרופותיה,
אם הוא סבור שיש לדחות את הפרסום נשוא ההודעה האמורה משום שיש בו ,לפי
שיקול דעתו הבלעדי ,כדי לפגוע באפשרות להגן על המצאת השירות ו/או למסחרה2
L/33445/0/1755543/1
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 842121לא הודיע דיקן המחקר לממציא תוך תקופת העיכוב המקורית ,כי הוא סבור שיש
לדחות את הפרסום  -רשאי הממציא לפרסם את הפרסום בחלוף תקופת העיכוב
המקורית 2הודיע דיקן המחקר ,תוך תקופת העיכוב המקורית ,כי הוא סבור שיש לדחות
את הפרסום משום שיש בו ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,כדי לפגוע באפשרות להגן על
המצאת השירות ו/או למסחרה ,רשאי דיקן המחקר להאריך את תקופת העיכוב
המקורית בתקופה שלא תעלה על  52ימים ("תקופת העיכוב המוארכת") .במהלך
תקופת העיכוב המוארכת ,תעשה אופמופ כמיטב יכולתה על מנת להגיש בקשת פטנט
בגין המצאת השירות האמורה ככל שהיא כשירת פטנט ,וככל שהיא אינה כשירת פטנט
– יבואו דיקן המחקר ואופמופ בדברים עם הממציא ,במגמה להגיע לכלל הסכמה על
תוכן הפרסום ,באופן שימנע או יפחית ככל הניתן את הפגיעה בסיכויי המסחור של
ההמצאה 2הושגה הסכמה כאמור ,ישנה הממציא את תוכן הפרסום בהתאם לנובע
מההסכמה האמורה2

פרק חמישי :הוראות כלליות
289

במקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראה מהוראות תקנון זה לבין הוראה מהוראות תקנון אחר
כלשהו מתקנוני האוניברסיטה ,או בין הוראה מהוראות נוהל אחר כלשהו מנוהלי האוניברסיטה – בין
תקנון או נוהל קיים ובין תקנון או נוהל עתידי ,בין בנוסחם במועד תחילתו של תקנון זה ובין בנוסחים
מיד פעם בפעם בעתיד ,הוראת תקנון זה עדיפה ,אלא אם כן ,ובמידה שנאמר במפורש אחרת בכל תקנון,
כולל תיקון לתקנון קיים או בכל נוהל ,כולל תיקון לנוהל קיים ,שיכנסו לתקפם לאחר מועד כניסתו
לתוקף של תקנון זה 2בכפוף לאמור בתקנה  15זו ,אין בהוראות תקנון זה כדי לגרוע מהוראות כל תקנון
אחר של האוניברסיטה או מהוראות כל נוהל אחר מנוהליה2

285

הוראות תקנון זה תכנסנה לתוקף עם פרסומן באתר האינטרנט של האוניברסיטה2

285

האוניברסיטה תהא רשאית לתקן הוראות תקנון זה ,להוסיף עליהן ולשנותן ,מפעם לפעם ,לרבות
להחליף תקנון זה באחר ,הכל כפי שיוחלט ,מזמן לזמן ,על ידי המוסדות המוסמכים של האוניברסיטה2
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supervisor(s).
Note: The order of appearance on this form will be maintained in the patent application.
Communication regarding this patent will be addressed to the first listed inventor unless
indicated otherwise.
Full formal
Name &
title;
I.D. No;
Nationality
(Please type):

Employer:
If OUI:
enter Dept.
If Student:
Also add
degree

Share in
Invention
[%]

Inventor's position with regard
to the commercial exploitation
of the Invention5
Interested in
commercially
exploiting
the Invention
via OPMOP

Interested in
commercially
exploiting
the Invention
him/herself
or by
somebody on
his/her behalf

Interested
in making
the
Invention
available
for the free
use of the
public

Home
Address;
Phone,
Fax, email
(work &
home)

1.
2.
3.
4.
5.
In the event of a Joint Invention, please indicate which of the following options is relevant (and
provide details if applicable):
The relative contributions to the achievement of the Invention set out in the table are
agreed by all the inventors thereof.
The relative contributions to the achievement of the Invention set out in the table are not
agreed by all the inventors thereof. Below is a description of the topic or topics of
disagreement:

4.

Attach a list of each inventor's publication list.

5.

SOURCES OF SUPPORT OR SPONSORS (IF ANY)
i.
ii.
iii.

Non supported
Supported by the OUI
Other sources (grant, research fund, agreement with a company), list and attach a
copy of the agreement.

Source of support
(fund, company)

5

Support Period

Grant Number

Please tick the relevant box with regard to the position of each inventor.
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The grants exact title:
Every grant total budget:
6.

THE INVENTION
I.

EXPLANATION OF INVENTION: Describe the invention completely, including
all essential elements.

II.

NOVEL FEATURES AND ADVANTAGES: What is new that was not previously
known, and why is this important.

III.

MODIFICATIONS: Describe all possible modifications or alternate embodiments.

IV.

RELATED DOCUMENTS:
Please let us know if the present invention was published before it's submission to
the OUI, for example by way of: publication in a journal, abstract, internal report,
commercial negotiations, grant proposal, seminar including departmental seminar,
Master/PhD dissertation.
i.

the invention was not published before

ii.

the invention was published before by way of (please include the publication
particulars):

__________________________________________________________
__________________________________________________________
List all known relevant prior art references (patents, publications by you or others, abstracts,
commercially available products, etc.) Please supply copies of the documents, if available. Please
include literature search results and explain the relevancy to the current invention
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Patents:
Country

Patent/Publication Invention
Number
Subject and
Inventors

Filing/Publication Relevance
Date

Publication:
a.
By the inventors
Title

b.
Title

Authors

Publications by others.
Authors

Place of Publication
(journal/conference/thesis)
include complete
bibliographic information

Publication Date

Place of Publication
(journal/conference/thesis)
include complete
bibliographic information

Publication Date

Commercially Available Products:
V.
Title

PUBLICATION PLANS: please indicate future disclosure or publication plans
Authors

L/33445/0/1755543/1

Place of Publication
(journal/conference/thesis)
include complete
bibliographic information

Publication Date
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7.

8.

TECHNOLOGICAL AND COMMERCIAL BACKGROUND
7.1.

General

7.2.

Is additional development and engineering work required to commercialize the
invention? Where will the work be performed? What is the required budget and
timeframe?

THE MARKET
8.1.

What is the expected final product to come out of the invention and who is the end
user?

8.2.

What type of company may be interested in funding the research and development
needed and be interested in commercializing the invention?

8.3.

List the companies that you know of that may be interested in the invention. For each
company, please attach a short description including why you believe they may be
interested.

8.4.

Competing technologies. What are the currently available technologies and products
that may compete with your invention? Who produces and uses them? How may they
be compared to your technology?

The reporting Inventor:
Name:
Title:
Department:
Date:

Signature:
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נספח ב – דוגמת הסכם הסדרת חובות וזכויות בגין המצאת שרות

דוגמת ההסכם תכתב בהמשך
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