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 כללי .1

 למסד הנוהל בא. באוניברסיטה המחקר פעילות במסגרת הנוצר הידע ניצול פעולת את לקדם כוונה מתוך גובש זה נוהל

 .מסחרי בעל ערך ידע ביצירת למעורבים הולם ותגמול סדור הליך של קיומו הבטחת תוך, הידע של מסחור תהליך

 את לעודד ומרצון, רוחני קניין בנושא הקשורים הגורמים כל מצד פעולה בשיתוף צורך שיש ההכרה על מושתת הנוהל

  .מפרותיו ליהנות הגורמים יוכלו על מנת שכל רוחני קניין ביצירת האוניברסיטה חוקרי

 

 מטרה ותחולה .2

 והגנה לשמירה( ב;)הידע מסחור בתהליך השונים הגורמים בין פעולה לשיתוף( א: )כללים לקבוע הינה זה נוהל מטרת

 והחופש המחקרי בין העיסוק עניינים ניגוד למניעת( ג) -ו; באוניברסיטה פותח או שהומצא הרוחני הקניין זכויות על

, האוניברסיטה של והמסחריים הקנייניים האינטרסים לבין, של חברי הסגל האקדמי ועבודתם כיועצים פרטיים

 .חוקריה ושל רווח כוונות ללא כמוסד

הנוהל יחול על אוניברסיטת אריאל בשומרון ועל כל גופי הסמך של האוניברסיטה ו/ או הגופים הקשורים אתה בניהול 

תחולת הנוהל תהיה מיום אישורו.   .משותף ובכללם המו"פ האזורי יהודה ושומרון וכן המרכז לעיצוב ולטכנולוגיה

ן הנוהל יחול על כל קניין רוחני שנוצר באוניברסיטה טרם אישור הנוהל, אא"כ הוגש פטנט עצמאי של ממציא כמו כ

 בהנחתו שלא מדובר בהמצאת שרות או הוסדרה ההתקשרות שלו עם גורם חיצוני. 

לפגוע או תקנון המשמעת לסגל האקדמי של האוניברסיטה יחול אף במקרים של הפרת נוהל זה. אולם אין באמור כדי 

למנוע את זכותה של האוניברסיטה לפנות לכל ערכאה ו/או כל גוף אחר, בכל תביעה שהיא, כספית ו/או הצהרתית ו/או 

צווי מניעה ו/או אחרת, במקביל להליכי המשמעת ו/או במקומם ו/או מבלי קשר אליהם, כפי שהאוניברסיטה תמצא 

   לנכון.

 

 הגדרות .3

 :מהם אחד כל לצד הרשומה המשמעות להלן למונחים תהא זה בנוהל

, מסמכים ,מסקנות, מחשב יישום או תוכנה, ידע לרבות) תהליך או שיטה, התקן, מוצר, תגלית לרבות -"המצאה" .1.1

אם  בין, טכנולוגית או מדעית התקדמות בהם ויש לשימוש ניתנים, מועילים, חדשים שהם( מחקר ותוצאות

, שיפור, שינוי לרבות, כשירת פטנט שאינה ובין( -1967 ז"תשכ, הפטנטים לחוק 1 בסעיף כמשמעו" )פטנט כשירת"

, מדעית תגלית או מדעי מחקר של פרי ,רוחני קניין לזכות אחר נשוא כל; מקורית המצאה של פיתוח או השלמה

 כשראם  בין, )צמחים זן, מדגם לרבות; קניין רוחני לזכות נשוא אינו אם אף מסחרי פוטנציאל בהם גלום אשר

, אורגניזם(, כאמור לרישום כשר שאינו ובין 1971 -ג"תשל, צמחים זני של מטפחים זכות חוק פי על לרישום

, דגם, תוכנה, חומרה, אלגוריתם, ביולוגי חומר, גנטי חומר ,טרנסגניים וצמחים אורגניזמים, מיקרואורגניזם

 .באלה וכיוצא מודל

)להוציא פעילות  מחקרית פעילות במהלך או פעילות עקב ממציא הגיע אליה המצאה -"שירות המצאת" .1.2

 נעשתה אם בין, בשליטתה תאגיד או האוניברסיטה עבור או ,)שהתרחשה לפני הצטרפות הממציא לאוניברסיטה

' ח פרק להוראות בהתאם המצאה הינה שירות המצאת כן, כמו. אחר במקום אם ובין האוניברסיטה כותלי בין
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 117 ו 111 סעיפים לפי ההודעה חובת חלה עליה, בשירות אמצאות שעניינו 1967 -ז"תשכ, הפטנטים חוק של

 :בכתובת הפטנטים לשכת באתר במלואן החוק לעיין בהוראות ניתן. חוק לאותו
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 .אריאל בשומרון אוניברסיטת -"האוניברסיטה" .1.1

ארעי וכן כל אדם המקבל שכר או תגמול  או זמני באורח או בקביעות, באוניברסיטה אדם המועסק כל -"עובד" .1.3

 תשלום ללא בחופשה או/ו בהשתלמות, שנמצא בשבתון ומי חוקר לרבות במישרין או בעקיפין מהאוניברסיטה,

 .אחרות מסיבות זמני באופן נעדר או/ו( שנים 1 עד)

עובד, קבוצת עובדים, וכל אדם העוסק במחקר ו/או מחקר משותף עם עובד, בתקופת העסקתו  -"ממציא" .1.3

או אז  ,ושנה לאחר הפסקת העסקתו באוניברסיטה אלא אם כן פוטר )לרבות תקופת שבתון(.באוניברסיטה 

מתמחים, מקבלי מלגות, חוקרים סטודנטים לתארים אקדמיים והנדסאים  התקופה תקוצר לששה חודשים.

 האוניברסיטה במסגרת חוקר או/ו שכר מקבלאשר   ממכונים ומגופים אקדמיים אחרים, חברי סגל בגמלאות

 ומן החוץ, שמשרת ה)למעט מור אקדמי אורח, מחקרית פעילות לצורך האוניברסיטה במשאבי משתמש או/ו

 הגיע להמצאה.אשר השתתף או  -פעילות מחקרית( ומתנדבאינה כוללת 

בכל פקולטה ובית ספר ימונה רפרנט לנושא הקניין הרוחני שתפקידו יהיה לדווח ולקשר בין הסטודנטים  .1.6

 והעובדים הרלוונטיים לבין חברת אריאל לצרכי מסחור ידע.

 של המצאת המסחרי מניצולה אריאל 'חב או/ו האוניברסיטה מהכנסות שיוותרו יתרות -"השרות המצאת רווחי" .1.7

וכן והאוניברסיטה  אריאל 'חב הישירות של  הוצאותה מהן שינוכו לאחר, בה רוחני קניין זכויות של או השרות

הישירות כל ההוצאות  לרבות, כאמור המסחרי ניצולה עם בקשרישירות של הממציאים ההוצאות ה

צאות הגשת נשאו בהן בפרויקט והניתנות לזיהוי, ובכללן הואו הממציאים שהאוניברסיטה או חב' אריאל 

כולל השקעות של  פטנטים ואחזקתם, שיווק, משפטיות, חשבונאיות ועמלות שונות, מיסוי או ניכויים לפי חוק

 חברת אריאל במו"פ הניתנים לייחס להמצאה.

 רווחי המצאת יהיו, זה נוהל להוראות בהתאם, הממציא ידי על השרות המצאת של מסחרי ניצול של במקרה .1.3

, בה רוחני קניין זכויות של או השרות המצאת של המסחרי מניצולה הממציא מהכנסות שיוותרו יתרות -השרות

 בקשר, והאוניברסיטה אריאל 'חבוההוצאות הישירות של , הממציאשל  הישירות הוצאותה  מהן שינוכו לאחר

וניצולן  הרוחני הקניין זכויות על וההגנה של הרישום עם בקשר הוצאות לרבות, כאמור המסחרי עם ניצולה

 .המסחרי

 .זה לנוהל 3.1 סעיף לפי המוקמת הועדה -"רוחני קניין ועדת" .1.9

 ולפיתוח או כדיקן למחקר הנשיא כסגן הרלוונטית בעת שמכהן מי -"הנשיא/הדיקן למחקר ופיתוח סגן" .1.13

 .באוניברסיטה

 על האוניברסיטה ואשר, של בבעלות חברה הינה אשר, אריאל חברה אוניברסיטאית למו"פ בע"מ -"אריאל 'חב" .1.11

 היתר, בין לבצע,ולממציאים לצורך מסחור הידע וההמצאות ו לסייע לחברי הסגל מוסמכת, ביניהן המוסכם פי

 הנוגע בכל שלישיים גורמים עם ולתת לשאת; וניצולם פטנטים רישיון, לטפל בהמצאות: שלהלן התפקידים את

בין  התקשרויות ליזום; האוניברסיטה במסגרת המבוצעים מחקרים תוצאות של מסחרי ותעשייתי לניצול

האוניברסיטה  במסגרת במחקרים תמיכה לצורך, כלכלה או תעשייה גורמי לבין וחוקריה האוניברסיטה
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הצעדים  בכל לנקוט; שירות בהמצאות לטפל; יזמים עם כלכלי לשיתוף פעולות ליזום; העסקי ומימושם

 ניצול שעניינהלהתקשרות  הנחיות לקבוע; משפטיים צעדים נקיטת לרבות, המצאות על הגנה להשגת הדרושים

 לייצר; מסחרי בסיס על מתן שירותים ולרכז לנהל; ולהתקשר ומתן משא לנהל; המצאות של ותעשייתי מסחרי

' עמה. חב בקשר או עבורה או כתלי האוניברסיטה בין המפותחות המצאות ותעשייתי מסחרי באופן ולנצל

 בהכרה כי הממציאים הנם גורם חשוב ובעל ערך גבוה בתהליך המסחור ותוך ל"הנ תפקידיה את תבצע אריאל

 הניתן.  ככל, עמם פ"ושת עדכון

 זה יןילענ .זוג בן; וצאצאיהם לעיל המנויים של זוג בני, צאצא של צאצא, הורה של הורה ,הורה, צאצא -"קרוב" .1.12

 משפחה בני ולרבות בציבור ידועים לרבות, זוג בת לרבות -"זוג בן; "מאימוץ כתוצאה לרבות -"צאצא"ו" הורה"

 .זוג בן של

 כל פעילות של חבר סגל מחוץ לאוניברסיטה, בין בשכר ובין שלא בשכר. -"עבודת חוץ" .1.11

 

 הנוהל תוכן .4

 רוחני קניין ועדת .3.1

 .רוחני לקניין אוניברסיטאית ועדה בזאת מוקמת .3.1.1

 'חב או/ו האוניברסיטה בין מחלוקת בכל וסופי אחרון פוסק להוות הנם רוחני קניין ועדת של תפקידיה .3.1.2

 בנוגע לרבות זה נוהלב קשר לנושאים הנדוניםב, עצמם לבין הממציאים בין וכן והממציאים אריאל

 .להכרעות הרקטור בעבודות חוץ ובנוגע הוראותיו פי על הכנסות לחלוקת

 :יהיו רוחני קניין ועדת חברי .3.1.1

 .(הועדה ר"יו) סגן הנשיא/דיקן למחקר ופיתוח .א

מתוך שלושת  .הסנאט ידי על קצובה לתקופה יבחרו אשר -האוניברסיטה סנאט חברי שלושה .ב

כמו   יהיה לפחות נציג אחד מהפקולטה להנדסה ונציג אחד מהפקולטה למדעים מדויקים.החברים, 

 כן, אחד משלושת נציגי חברי הסנאט יהיה נציג ארגון הסגל הבכיר.

 היועץ המשפטי  .ג

 מנכ"ל האוניברסיטה  .ד

  כדבר שבשגרה, יוזמן מנכ"ל חב' אריאל לישיבות הועדה כמשקיף. .ה

 הסגל ארגון נציגו, , הועדה ר"יו בה שהשתתפו ובלבד חברים שלושה יהיה הועדה לישיבות חוקי מניין .3.1.3

 הועדה ר"ליו יהיה -שקולים הקולות היו. בהצבעה המשתתפים של רגיל ברוב תתקבלנה הועדה החלטות .3.1.3

 .נוסף קול

 של יומה סדר בנושא שעל, עניינים ניגוד של במצב להימצא עלול או עניינים בניגוד המצוי הועדה חבר .3.1.6

 .בעניין הועדה ר"יו של החלטתו פי על וינהג, הדיון בפתח הועדה ר"ליו כך על יודיע הועדה,

 שרות המצאותעל  בעלות .3.2

המצאות  כל על הבעלות, אריאל אם יהיו 'חב לבין האוניברסיטה בין לעת מעת החלים להסכמים בכפוף .3.2.1

  .אלא אם הוסכם אחרת מראש אריאל 'של חב היא אליהן הקשור הרוחני הקניין כל ועל השירות
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 מתוך תמורה לקבלת זכאי יהיה הממציא -לעיל כאמור השרות בהמצאות הבעלות מזכויות לגרוע מבלי .3.2.2

 .שלהלן 3.6 לסעיף בהתאם, השרות המצאת רווחי

 תהיינה בהתאם הממציא זכויות -השרות בהמצאת הבעלות זכות על אריאל 'וחב האוניברסיטה וויתרו .3.2.1

 .שלהלן 3.6.1 לסעיף

 סודיות ושמירת ממציאים בין במחלוקת הכרעה, שרות המצאת על הודעה .3.1

בין אם היא  ,תנוצל שהיא ומעוניין מסחרי פוטנציאל בעלת הנה, ידו על שהושגה שהמצאה הסבור ממציא .3.1.1

 וללא בכתב ההודעה את למסור הממציא על. אריאל 'לחב כך על יודיעלדעתו המצאת שירות ובין אם לאו 

 משמסר. זה לנוהל' א כנספח המצורף הטופס גבי על, ההמצאה גילוי למועד ככל האפשר סמוך דיחוי

בסעיפים  כאמור ההוראות, ההמצאה עם בקשר, לגביו יחולו -לעיל כאמור, אריאל 'לחב הממציא הודעה

 .)א( או )ב( 3.3.1להלן כל עוד לא קיבל תשובה מאריאל מתוקף סעיף  3.3.3 עד 3.1.2

, המסמכים, המידע כל את לרבות, השרות לגבי המצאת מלאים פרטים, בכתב למסור מחויב ממציא .3.1.2

  .ההמצאה טיב לבחינת הדרושים האחרים והפרטים התרשימים, התוכניות

 הממציאים שמות את ההמצאה על בהודעה לפרט יש, ממציאים למספר משותפת הינה ההמצאה כאשר .3.1.1

 אלו כולל, בהמצאה הקשורים הממציאים כל ידי-על חתומה תהא זו הודעה. ביניהם הזכויות חלוקת ואת

 ידי על ההודעה מתן את לעכב כדי ממציא כל של חלקו על הסכמה-באי אין. האוניברסיטה עובדי שאינם

במקרה כזה ההודעה לא תכלול הודעה על חלקו של הממציא ובמקומה יבואו המילים  .כאמור הממציא

 ."לא מוסכם"

 בהמצאה לזכויות טענה של במקרה לרבות, בהמצאה ממציא כל של חלקו לגבי דעות חילוקי של במקרה .3.1.3

 .מוסכם להסדר להגיע במטרה, סגן הנשיא/ הדיקן למחקר ופיתוח יתברר הנושא אצל, אחר אדם ידי -על

 תושג שלא במקרה. עמדותיו על הדיקן למחקר ופיתוח לסגן הנשיא/ בכתב ח"דו צד כל יגיש הצורך במידת

 .סופית תהיה והחלטתה הרוחני הקניין וועדת של להכרעתה העניין יובא הסכמה

 השרות להמצאת בקשר פה בעל או בכתב, פרטים יגלה ולא יפרסם לא מטעמו אחר אדם כל או הממציא .3.1.3

אם לא  .ימי עבודה להודעת הממציא 13שתינתן לכל המאוחר תוך  ובכתב מראש אריאל 'חב הסכמת ללא

 .השיבה חברת אריאל תוך פרק זמן זה יחשב הדבר להסכמה לגילוי 

 עד לפחות ,השרות המצאת סודיות לשמירת האמצעים בכל לנקוט מטעמו אחר אדם כל או הממציא על .3.1.6

 .3.3בסעיף  המנויות לאפשרויות ובהתאם אריאל 'מחב בכתב הודעה הממציא יקבל אשר

 תפעל לשמור על סודיות המצאות שרות ברמה הנאותה בהתאם לצרכי המסחור.  חברת אריאל .3.1.7

 קיבל אלא אם כן אריאל במסגרת אוניברסיטת שלא שרות המצאת למסחר רשאי אינו ממציא כי מודגש .3.1.3

 ויתור בכתב מחברת אריאל. הודעת

 לממציא אריאל 'חב תשובת .3.3

. ההמצאהעל  הודעתו קבלת מיום עבודה ימי 33 מ יאוחר לא, בכתב תשובה לממציא תשיב אריאל 'חב .3.3.1

 :שלהלן האפשרויות אחת את תכלול לממציא אריאל 'חב הודעת

 .שרות המצאת איננה ההמצאה כי הודעה .א
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 ההמצאה על לפטנט בקשה להגיש אריאל 'חב בכוונת אין אך שרות המצאת הינה ההמצאה כי הודעה .ב

 .אחרת דרך בכל לנצלה בכוונתה אין וכי

 .המסחרי לניצולה לפעול אריאל 'חב בכוונת וכי שרות המצאת הינה ההמצאה כי הודעה .ג

הודעה כי ההמצאה הינה המצאת שרות, אך אין בתיאור ההמצאה מספיק פרטים או מחקר תומך כדי  .ד

 להחליט על מסחור. 

לא ניתנה הודעה בפרק זמן כאמור בסעיף זה, רשאי הממציא לדרוש זאת מחב' אריאל, ובמידה ולא  .ה

תשוחרר לרשות הממציא )אם  ההמצאהימים מפנייתו, פירושה ש 13תתקבל תשובה תוך פרק זמן של 

 היא המצאת שרות(.

 על השרות להמצאת הנוגעים פרסומים ביצוע לאפשרות התייחסות גם תכלול לממציא אריאל 'חב תשובת .3.3.2

 :הבא באופן, הממציא ידי

 שאין או (3.3.1 סעיף )א() שרות המצאת אינה ההמצאה כי הודעה לממציא אריאל 'חב תשובת כללה .א

 פרטי את לפרסם הממציא רשאי (3.3.1 סעיף )ב() מסחרי באופן ההמצאה את לנצל אריאל 'חב בכוונת

 .ההמצאה

 אריאל 'בכוונת חב וכי שרות המצאת הנה ההמצאה כי הודעה לממציא אריאל 'חב תשובת כללה .ב

 : לממציא אריאל 'חב תודיע המסחרי לניצולה לפעול

i. פוגע אינו שהפרסום מאחר, הממציא ידי-על המבוקש לפרסום התנגדות אריאל 'לחב אין כי 

 או; אחרת דרך בכל בניצולה או ההמצאה על פטנט קבלת באפשרות

ii. על הגנה לשם אחרות פעולות נעשות או, אריאל 'חב ידי-על פטנט לרישום בקשה והוגשה במידה 

 .אריאל 'חב עם הפרסום את יתאם הממציא זה במקרה - השרות בהמצאת הרוחני הקניין זכויות

 בסעיפים כאמור בנושאים אריאל' חב עמדת בעניין, אריאל' לחב הממציא בין דעות חילוקי של במקרה  .3.3.1

 להסדר להגיע במטרה, ופיתוח למחקר הדיקן/ הנשיא סגן אצל הנושא יתברר, 3.3.1 או, 3.3.2, 3.3.1

 במקרה. עמדותיו על ופיתוח למחקר הדיקן/ הנשיא לסגן בכתב ח"דו צד כל יגיש, הצורך במידת. מוסכם

  .סופית תהיה והחלטתה הרוחני הקניין וועדת של להכרעתה העניין יובא הסכמה תושג שלא

 :והגשתה פטנט לרישום בקשה .3.3

 יביא - אחרת דרך בכל לנצלה או/ו שרות המצאת בגין פטנט לרישום בקשה להגיש אריאל 'חב החליטה .3.3.1

 על המצאת ההגנה לצורך הנדרש כל יעשה הממציא, השרות בהמצאת הקשור פרט כל לידיעתה הממציא

 .בה הזכויות למיצוי וסיוע השרות

 לרבות) השרות המצאת של המסחרי לניצולה לדעתה והדרושים הראויים בצעדים תנקוט אריאל 'חב .3.3.2

 .הבלעדי דעתה שיקול פי על מדינה, בכל בכך הקשורות ההוצאות את ותממן(, עליה פטנט רישום

 'לחב הממציא יסייע, שירות המצאת מסחור עם בקשר שלישיים צדדים לבין אריאל 'חב בין הסכם נחתם .3.3.1

חתימת הסכם  פיו.-על המסחרי של המצאת השרות וניצולה האמור ההסכם קיום לשם שיידרש ככל אריאל

 עם צד שלישי תובא לידיעת הממציאים, בתנאי שהם עדיין מועסקים באוניברסיטה.

 יעשה אחרים לחוקרים לעזור היכולים בפיתוחים שימוש -אחרים חוקרים לשמש היכולים מוצרים פיתוח .3.3.3

 אם .להתחרות בממציא שני חוקרהאמור לעיל הוא על מנת למנוע מ. בכתבנתן הסכמתו  ממציאשה בתנאי
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 כתוצאה רווחים לחלוקת אחר הסכם או  licensing הסכם יערך בכתב הסכמתו את הביע ממציאה

 .הממציא של המצאהב משימוש

או  להתחיל אריאל 'חב בכוונת אין כי אריאל 'מחב בכתב הודעה, שהוא כל בשלב לממציא נמסרה .3.3.3

לדרישת הממציא, תעביר חב'  יאאז, שהיא דרך בכל השרות בהמצאת הזכויות מסחור בתהליך להמשיך

 לרישום בקשה ולהגיש אותה יהיה רשאי למסחר אריאל את זכויותיה בהמצאה אל הממציא, והממציא

 בכל תישא אריאל 'שחב מבלי, קיימת בעצמו בבקשה לטפל להמשיך או שמו ועל חשבונו על פטנט

 החזר לרבות אריאל 'חב או בזכויות האוניברסיטה לפגוע או לגרוע ומבלי לכך בקשר אחריות

 ..6.1.4 בסעיף כאמור ,השרות המצאת ברווחי חלקן ולקבלת הוצאותיהן

 :שירות המצאת רווחי חלוקת .3.6

 ,ולפי שיקול דעתו הממציא מעוניין או עוסק שבו, מדעי מחקר - משמעו" ביחידה מחקר, "זה סעיף לעניין

 אם, לפי שיקול דעת ראש היחידה הממציא פעל בה ביחידה או באוניברסיטה פועל הוא שבה היחידה במסגרת

 זו הכנסה לייעד רשאית האוניברסיטה הנהלת, היחידה במבנה שינוי וחל היה. באוניברסיטה העסקתו את סיים

  מורים בסעיף זה יתנהלו ברשות המחקר ולפי כלליה.סך כל הכספים הא .בפקולטה המחקר לקידום

הרוחני  הקניין על להגנה או/ו השרות המצאת של מסחרי לניצול האוניברסיטה או אריאל 'חב פעלו .3.6.1

 :כפוף לכללי ות"ת של המל"ג(  הבא )הכל באופן השרות המצאת רווחי יחולקו, השרות בהמצאת הגלום

 (;הם/אחריו וליורשים) ים/לממציא 33% .א

 לאוניברסיטה 33% .ב

 ;ביחידה מחקר לטובת 23%  .ג

 13 במשך :2013באוקטובר  1על המצאה שהתקבלה בבחב' אריאל קודם לאך ורק זה יחול  .ד סעיף .ד

 הנועד סכוםמה חצי עד למשוך הממציא רשאי יהיה הכנסות קבלת מתחילת הראשונות שנים

 מתחילת הראשונות שנים 13 במשך  .האישי כשכרו( ההכנסות מסך 13% עד דהיינו) ביחידה למחקר

הנועד  מסכום ברבע להשתמש אריאלחב'  או אריאל אוניברסיטת רשאית תהיה הכנסות קבלת

 אוניברסיטת הנהלת י"ע עליה שיוחלט מטרה לכל( ההכנסות מסך 3% עד דהיינו) למחקר ביחידה

 הנותרים יישארו לטובת מחקר ביחידה. 3%  .אריאלחב'  או אריאל

 אחרת שאינה תמורה כל או אופציות, סוג מכל מניות הקצאת השרות המצאת של המסחרי הניצול כלל .3.6.2

 לבין ,מחד ים/הממציא כנ"ל בין בחלקים, כאמור במזומנים שאינו החלק יחולק -מזומנים

לגבי  החלק המיועד למחקר ביחידה ימומש בהפיכת הנכסים למזומנים. .מאידך האוניברסיטה

ל ע"י חב' בדמות מניות, חלק הממציאים  והחלק המיועד למחקר יוחזק וינוה התמורות שיתקבלו

פות בעלי מניות תהיה לחב' אריאל, וזו תיוועץ בממציאים בתנאי שחלקם אריאל. זכות הצבעה באס

 . 23%עולה על  יאל בגין אותו ניצול מסחרישהוקצו לחב' אר מניותהבכלל 

כל  יחולקו -המסחרי לניצולה בעצמו הביא והממציא לנצלה שלא החליטה אריאל 'שחב שרות המצאת .3.6.1

 :הבא )הכל בכפוף לכללי ות"ת של המל"ג ועפ"י כל דין( באופן השרות המצאת רווחיהתמורות בגין 

 (; הם/אחריו וליורשים) ים/לממציא 33% .א

  ;לאוניברסיטה 23% .ב
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, לאוניברסיטה ימסור, לעיל 3.6.1 בסעיף כאמור, שירות המצאת של המסחרי לניצולה שהביא ממציא .3.6.3

 עם בקשר הכנסות, המסחור סטטוס בדבר, ובכתב מלאים ופרטים דיווחים, בקשתה פי ועל לעת מעת

 הנאה טובת או/ו הכנסה וכל מסחורה ,השרות המצאת עם בקשר אחר רלוונטי מידע וכל המסחור

 .ממנה הנובעת

 ידי על מימון שאינו) חיצוני במימון שמומנה מחקרית בפעילות מקורה השרות והמצאת היה כי מובהר .3.6.3

 להוראות כפופות ,השרות מהמצאת וההכנסות הרוחני בקניין הבעלות חלוקת תהיה -(האוניברסיטה

 'חב או/ו האוניברסיטה בידי ,השרות מהמצאת והכנסות רוחני קניין זכויות שיתקבלו ככל. הסכם אותו

 .זה הוראות נוהל ליתר בהתאם( ניכוי לאחר) לחלוקה תעמודנה זכויות אלה רק -אריאל

 .השירות המצאת ברווחי חלקו מתוך, דין פי על עליו החל במיסוי יישא צד כל .3.6.6

 עבודת חוץ .3.7

ניגודי עניינים גם ל ולמניעת חששלשמור על הידע האוניברסיטאי  מחויביםהאוניברסיטה וחברי הסגל  .3.7.1

במצב של עיסוק חברי הסגל בעבודות חוץ. על כן, במקרה של עבודות חוץ אשר כולל נתינת ייעוץ או 

 אספקת ידע לגורם שלישי, יפעל חבר הסגל בהתאם להנחיות כדלקמן:

אל לבחון יודיע בכתב לחב' אריאל באמצעות הטופס הרצ"ב כנספח ב' את הנתונים הדרושים לחב' ארי .3.7.2

 ניגוד עניינים אפשרי.

 חבר הסגל יודיע לגורם השלישי על היותו כפוף לנהלי האוניברסיטה ובכללם נוהל קניין רוחני זה. .3.7.1

 חב' אריאל תבחן את הבקשה ותפעל כדלקמן: .3.7.3

אם חב' אריאל סבורה כי אין בעבודת החוץ חשש ליצירת המצאת שרות, יודיע על כך לחבר  .3.7.3.1

 וויתור על בעלות בידע הנוצר במהלך העבודה המבוקשת. הסגל, ולפי דרישתו תספק

אם חב' אריאל סבורה כי בעבודת החוץ עשויה להיווצר המצאת שרות, היא תודיע על כך  .3.7.3.2

לחבר הסגל ותנהל מגעים עם הגוף השלישי כדי לאפשר לו שימוש בהמצאת השרות בתנאים 

 נאותים.

 או' ג לצד גילוי או, שימוש לעובד להתיר כדי בו יהיה לא נוספת לעבודה אישור שום כי, בזאת מובהר .3.7.3

 היכול, באוניברסיטה ממחקר חלק שהינם רעיון או מידע, בידע או שירות בהמצאת זכויות העברת

 .הנוסף העבודה למקום השייך בידע אלא העובד ישתמש לא הנוספת ובעבודה שירות להמצאת להוביל

  .חיים להציל החובה בשל עובד על גילוי חובת חלה בו במקרה חלות אינן אלה מגבלות

 עבודת מסגרתב מושגת אשר המצאה כל על החוקר יודיע, בכל מקרה של עבודת חוץ כמוגדרת לעיל .3.7.6

   .לא או שרות בהמצאת מדובר לדעתו האם ויציין פטנט  הגשת לאחר סמוך אריאל' לחב חוץה
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Note: The order of appearance on this form will be maintained in the patent application.  

The order of appearance has no bearing on the relative contributions of the inventors. 

Communication regarding this patent will be addressed to the first listed inventor unless indicated 

otherwise 

A. Full name  

Faculty  

Institution  

Contribution to the Invention (in %)  

Residence Address  

Work Phone Number  

Work email  

B. Full name  

Faculty  

Institution  

Contribution to the Invention (in %)  

Residence Address  



 

  שם הנוהל:

 רוחני קניין

 עניינים ניגוד ומניעת שרות המצאות

 תאריך עדכון:  ת. אישור: 12מתוך:   9דף:  מהדורה:  ערך: מס' נוהל:

 

 

 

3. TYPE OF INVENTION  

ARIEL UNIVERSITY SERVICE INVENTION  

 

4. DESCRIPTION OF THE INVENTION 

A. PROBLEM ADDRESSED BY THE INVENTION:  Describe the problem or need addressed by your 

invention.  What problem does your invention solve, or what need does your invention fulfill? 

 

 

B. STATE OF THE ART:  Describe how this problem or need has been addressed in the past.  Identify any 

relevant literature or patents of which you are aware. State any competing technologies you know of in 

the market 

 

 

C. DETAILED DESCRIPTION:  Provide a detailed description of what your invention is and how it works.  

What are the components (or steps if the invention is a method) of the invention and what is the 

function of each component?  How do the components interact with each other?  What are the novel 

aspects of your invention?  Include sketches, drawings, photographs, etc. to help illustrate your 

invention.  (Drawings may be attached on a separate sheet or included in the detailed description) 

 

 

D. RESULTS AND ADVANTAGES: What are the results and advantages of using your invention?  How does 

it work differently from other devices or processes that accomplish the same purpose? 

Work Phone Number  

Work email  

C. Full name  

Faculty  

Institution  

Contribution to the Invention (in %)  

Residence Address  

Work Phone Number  

Work email  
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E. ALTERNATIVES: Are there any variations of your basic invention that accomplish the same purpose? 

 

 

5. USE AND DISCLOSURE (IMPORTANT): Please answer the following questions: 

 

If you have answered yes to any of the above questions, please give full details of the activity, including 

dates when activities have occurred. Please indicate publishing plans, if any. 

 

6. STAGES OF DEVELOPMENT OF INVENTION: 

Theoretical YES (  ) NO (  ) 

Preliminary Research YES (  ) NO (  ) 

Advanced Research Stage YES (  ) NO (  ) 

Completed in Laboratory YES (  ) NO (  ) 

Working Prototype YES (  ) NO (  ) 

If you have answered yes to any of the above questions, please give full details of the activity, including 

dates when activities have occurred. Please indicate the expected product and end users, if known. 

 

 

7. ANTICIPATED PRODUCTS What is the expected final product(s) to come out of the invention and who is the 

end user? 

 

 

 

8. SUITABLE POTENTIAL COMMERCIAL / INDUSTRIAL PARTNERS (if known)  

Have you described or shown your invention to anyone? YES ( ) NO (  ) 

Have you made any attempts to commercialize your invention (for example, have you 

approached any companies about purchasing or manufacturing your invention)?   

YES (  ) NO ( ) 

Has your invention been described in any printed publication, or any other form of media, 

such as the Internet/Exhibition/Conference? 

YES (  ) NO ( ) 

Have you conducted any prior art searches? YES (  ) NO ( ) 



 

  שם הנוהל:

 רוחני קניין

 עניינים ניגוד ומניעת שרות המצאות

 תאריך עדכון:  ת. אישור: 12מתוך:   11דף:  מהדורה:  ערך: מס' נוהל:

 

 

(Medical; Pharmaceutical; Hi-Tech; Homeland-Security; Software; Low-Tech Etc.) 

 

 

9. FUNDING SOURCES/IP OBLIGATIONS Please list any sources of funding you have received for this 

invention and list any IP obligations to third parties if any exist 

 

 

10. FUTURE PLANS Is additional development and engineering work required to commercialize the 

invention? Will the work be performed in your laboratory? If yes, what is the required budget and 

timeframe? 

 

 

 

 

By signing this document we hereby agree not to disclose any research results without prior consent of Ariel-

University R&D Company Ltd. and in any case before a decision is made whether to proceed with this project. 

I hereby confirm that the list above is the full and exhaustive list of inventors and there is/are no additional 

person(s) or entities(s) that took part in the works connected to this invention and/or have or could have 

intellectual property rights for this invention. 

Signatures: 

 

 
 

 

 

 

 

 

Signature of Inventor   Typed Name of Inventor 

Signature of Inventor  Typed Name of Inventor 

Signature of Inventor   Typed Name of Inventor 
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 הודעה על עבודת חוץ עם קניין רוחנינספח: 

 חבר סגל על עבודת חוץ תצהרה
 

 

 שם פרטי
 

 פקולטה ת"ז שם משפחה

    
 עד תאריך: תקופת עבודת חוץ: מתאריך:

  

)במידה עבודת חוץ אתה עשוי לעסוק בפיתוח, יצירה או רישום של המצאות או פטנטים? האם במסגרת  .1

  ועבור לסוף המסמך( 2על שאלה ענה  -ותשובתך היא לא

 כן/לא

 שם מקום העבודה ותחום עיסוקו: .2

 

 כן/לא האם עיסוקך במקום הפעילות מהווה חלק או קשור בהסכם שנתחם עם חברת אריאל ובידיעתה? .1

 תיאור תחום העיסוק במקום הפעילות, וזיקתו לתחום התמחותך )אם קיימת( .3

 

 

 והקפה?תיאור אופי של תחום הפעילות  .3
 

 

 מיוחדת? האם קיימים פרוייקטים במחקרייך אשר בוצעו במסגרת האוניברסיטה, שהם בעלי זיקה לפעילותך ה .6
 אם כן נא פרט:

 

 

 כן/לא האם התבקשת לחתום על הסכם המקנה למקום הפעילות זכויות בקניין רוחני שייווצר? .7

 כן/לא האוניברסיטה?האם הפעילות המיועדת, חלקה או כולה,  תתבצע בתחומי  .3

 כן/לא האם ינוצלו משאבי האוניברסיטה? .9

 כן/לא האם במהלך הפעילות יעשה שימוש בתוצאות מחקרים קודמים שלך באוניברסיטה? .13

  
 הקניין הרוחני של האוניברסיטה והלנהריני לאשר בזאת כי קראתי את 

 הנ"ל במהלך עבודת חוץ נוהלהאני מצהיר כי אקיים את 
 הקניין הרוחני והלנהודעתי לחברה  על היותי כפוף לנהלי האוניברסיטה ובכללם וכן 

    
 שם פרטי

 

 פקולטה ת"ז שם משפחה

   

 
 תאריך:

 

  חתימה: 

 
 

   

 הערה: בכל מקום בו נוקט נספח זה בלשון זכר, גם נקבה במשמע
 


