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 שרות ומניעת ניגוד עניינים קניין רוחני, המצאותנוהל: 

------------------------------------------------------------------------------ 
 א': טופס הודעה בדבר המצאה חדשה נספח 

------------------------------------------------------------------------------ 

 :כללי .1
. הנוהל הנוצר במסגרת פעילות המחקר באוניברסיטהנוהל זה גובש מתוך כוונה לקדם את פעולת ניצול הידע 

למעורבים ביצירת ידע בעל ותגמול הולם  סדורתוך הבטחת קיומו של הליך  ,בא למסד תהליך מסחור של הידע
 .ערך מסחרי

 :מטרה .2

לשמירה  (ב) ;לשיתוף פעולה בין הגורמים השונים בתהליך מסחור הידע )א( :לקבוע כללים המטרת נוהל זה הינ
למניעת ניגוד עניינים בין העיסוק  (ג)-ו ;והגנה על זכויות הקניין הרוחני שהומצא או פותח באוניברסיטה

כמוסד ללא כוונות , לבין האינטרסים הקנייניים והמסחריים של האוניברסיטה ,המחקרי והחופש האקדמי
 ושל חוקריה. רווח

 :הגדרות .3

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

מוצר, התקן, שיטה או תהליך )לרבות ידע, תוכנה או יישום מחשב, מסקנות,  לרבות תגלית, - "המצאה" 3.1
תוצאות מחקר( שהם חדשים, מועילים, ניתנים לשימוש ויש בהם התקדמות מדעית או ומסמכים, 

ובין שאינה כשירת  (1967-לחוק הפטנטים, תשכ"ז 3כמשמעו בסעיף ) "כשירת פטנט"טכנולוגית, בין 
 ,,  לרבות שינוי, שיפור, השלמה או פיתוח של המצאה מקורית; כל נשוא אחר לזכות קניין רוחני;פטנט

אשר גלום בהם פוטנציאל מסחרי אף אם אינו נשוא לזכות קניין  ,מחקר מדעי או תגלית מדעית פרי של
 1973-תשל"ג ,בין כשר לרישום על פי חוק זכות מטפחים של זני צמחים), לרבות  מדגם, זן צמחים, ;רוחני

 יים, חומר גנטי,, אורגניזם, מיקרואורגניזם, אורגניזמים וצמחים טרנסגנ(ובין שאינו כשר לרישום כאמור
 .וכיוצא באלה חומר ביולוגי, אלגוריתם, חומרה, תוכנה, דגם, מודל

באוניברסיטה,  פעילות מחקריתבמהלך  וא פעילותעקב אליה הגיע ממציא המצאה  - "המצאת שירות" 3.2
ה בין כותלי האוניברסיטה ובין אם במקום תבין אם נעשאו בעבור האוניברסיטה או תאגיד בשליטתה, 

, 1967 -כמו כן המצאת שירות הינה המצאה בהתאם להוראות פרק ח' של חוק הפטנטים, תשכ"ז אחר. 
לאותו חוק. ניתן לעיין   137 -ו 131שעניינו אמצאות בשירות, עליה חלה חובת ההודעה לפי סעיפים 

 בהוראות החוק במלואן באתר לשכת הפטנטים בכתובת:
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 גוריון בנגב.-אוניברסיטת בן - "האוניברסיטה" 3.3

, שנמצא בשבתון מיחוקר ולרבות  ,כל המועסק באוניברסיטה, בקביעות או באורח זמני או ארעי - "עובד" 3.4
 נעדר באופן זמני מסיבות אחרות. שנים( ו/או 3בחופשה ללא תשלום )עד או /ו בהשתלמות

במישרין או בעקיפין  או תגמול כספי אחרעובד, קבוצת עובדים וכן כל אדם המקבל שכר  - "ממציא" 3.5
תואר שני ומעלה או כל אדם אחר העוסק לוכן סטודנט  , אף אם אינו עובד כהגדרתו לעיל,מהאוניברסיטה

 המצאה.ל הגיעאשר  ,אוניברסיטהבבמחקר 

הכנסות האוניברסיטה ו/או ב.ג. נגב מניצולה המסחרי של יתרות שיוותרו מ - "המצאת השרותרווחי " 3.6
 נגב והאוניברסיטה הוצאות ב.ג.כל , לאחר שינוכו מהן או של זכויות קניין רוחני בה המצאת השרות

וחני הגנה על זכויות הקניין הרלרבות הוצאות בקשר עם הרישום של וה, בקשר עם ניצולה המסחרי כאמור
 וניצולן המסחרי.
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-------------------------------------------------------------------------------------------- 
רווחי במקרה של ניצול מסחרי של המצאת השרות על ידי הממציא, בהתאם להוראות נוהל זה, יהיו "

או של  המצאת השרותמהכנסות הממציא מניצולה המסחרי של יתרות שיוותרו  -" המצאת השרות
בקשר עם ניצולה וניברסיטה, הוצאות הממציא, ב.ג. נגב והאכל , לאחר שינוכו מהן זכויות קניין רוחני בה

 .הגנה על זכויות הקניין הרוחני וניצולן המסחרילרבות הוצאות בקשר עם הרישום של וה המסחרי כאמור,

 לנוהל זה. 4.1הועדה המוקמת לפי סעיף  - "קניין רוחני ועדת " 3.7

 מי שמכהן בעת הרלוונטית כסגן נשיא ודיקן למחקר ולפיתוח באוניברסיטה. - "סגן הנשיא" 3.8

ר שאהאוניברסיטה ו של בבעלותחברת ב.ג. נגב טכנולוגיות ויישומים בע"מ, אשר הינה חברה  - "ב.ג. נגב" 3.9
בהמצאות,  לטפלהתפקידים שלהלן: היתר את לבצע בין באופן בלעדי פי המוסכם ביניהן, מוסמכת ל ע

 תעשייתי שלבכל הנוגע לניצול מסחרי ו לשאת ולתת עם גורמים שלישיים ;רישיון פטנטים וניצולם

 וחוקריה ליזום התקשרויות בין האוניברסיטה במסגרת האוניברסיטה;תוצאות מחקרים המבוצעים 
ליזום  ;אוניברסיטה ומימושם העסקיבמסגרת התעשייה או כלכלה, לצורך תמיכה במחקרים  גורמילבין 

להשגת הגנה  לנקוט בכל הצעדים הדרושים ;לטפל בהמצאות שירות ;פעולות לשיתוף כלכלי עם יזמים
לקבוע הנחיות להתקשרות שעניינה ניצול מסחרי ותעשייתי  ;, לרבות נקיטת צעדים משפטייםותעל המצא

לייצר  ;לנהל ולרכז מתן שירותים על בסיס מסחרי ;ולהיכנס להתקשרויות לנהל משא ומתן ;של המצאות
 .ולנצל באופן מסחרי ותעשייתי המצאות המפותחות בין כתלי האוניברסיטה או עבורה או בקשר עמה

וצאצאיהם; בן זוג.  עילם ליצאצא, הורה, הורה של הורה, צאצא של צאצא, בני זוג של המנוי - "קרוב" 3.10
לרבות ידועים בציבור לרבות בת זוג,  -לרבות כתוצאה מאימוץ; "בן זוג"  -" צאצא" ו"הורהלענין זה "

 ולרבות בני משפחה של בן זוג.

 :תוכן הנוהל .4

 :ועדת קניין רוחני 4.1

 מוקמת בזה ועדה אוניברסיטאית לקניין רוחני. 4.1.1

בכל מחלוקת בין האוניברסיטה  הוות פוסק אחרון וסופי ליה של ועדת קניין רוחני הנם תפקיד 4.1.2
לרבות בנוגע לחלוקת  בפירוש נוהל זה ,והממציאים וכן בין הממציאים לבין עצמםו/או ב.ג. נגב 

הועדה תביא במניין שיקוליה, גם את  מניעת ניגוד עניינים.בנוגע לוהכנסות על פי הוראותיו 
, לרבות הצורך להציל חיים או למנוע נזקים ציבוריים העובדחובותיו המדעיות והמקצועיות של 

 חמורים.

 קניין רוחני יהיו: תחברי ועד 4.1.3

 (.ועדהיו"ר ה)סגן הנשיא  (א)

בקשת ולסנאט לתקופה קצובה על ידי ה ויבחרר שא –שני חברי סנאט האוניברסיטה  (ב)
 האוניברסיטה. רקטור

 .האוניברסיטה בהתייעצות עם רקטור ,שני נציגי ציבור שימנה נשיא האוניברסיטה (ג)

שלושה חברים ובלבד שהשתתפו בה יו"ר הועדה, חבר סנאט  יהיהמניין חוקי לישיבות הועדה  4.1.4
 יבור.ונציג צ

יהיה  –החלטות הועדה תתקבלנה ברוב רגיל של המשתתפים בהצבעה. היו הקולות שקולים  4.1.5
 ."ר הועדה קול נוסףליו

הסבור כי הוא מצוי בניגוד עניינים או עלול להמצא במצב של ניגוד עניינים, בנושא  ,חבר הועדה 4.1.6
יודיע על כך ליו"ר הועדה בפתח הדיון, וינהג על פי החלטתו של יו"ר  –שעל סדר יומה של הועדה 

 הועדה בעניין. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 :ות שרותהמצאבבעלות  4.2

הבעלות על כל המצאות בכפוף להסכמים החלים מעת לעת בין האוניברסיטה לבין ב.ג. נגב,  4.2.1
 ו/או ב.ג. נגב. השירות ועל כל הקניין הרוחני הקשור אליהן היא של האוניברסיטה

הממציא יהיה זכאי לקבלת תמורה  -בהמצאות השרות כאמור לעיל  מבלי לגרוע מזכויות הבעלות 4.2.2
 שלהלן. 4.6סעיף ל בהתאם ת,מתוך רווחי המצאת השרו

זכויות הממציא תהיינה  -ב.ג. נגב על זכות הבעלות בהמצאת השרות -וויתרו האוניברסיטה ו 4.2.3
  שלהלן. 4.6.3בהתאם לסעיף 

 :המצאת שרות, הכרעה במחלוקת בין ממציאים ושמירת סודיותהודעה על  4.3

שהושגה על ידו, הנה בעלת פוטנציאל מסחרי ומעוניין שהיא תנוצל,  ההסבור שהמצאממציא  4.3.1
ההודעה בכתב וללא דיחוי סמוך ככל על הממציא למסור את  נגב. לב.ג.על כך חייב להודיע 

משמסר הממציא  .לנוהל זה נספח א'-כ המצורף טופסגילוי ההמצאה, על גבי ההאפשר למועד 
יחולו לגביו, בקשר עם ההמצאה, ההוראות כאמור בסעיפים  -הודעה לב.ג. נגב, כאמור לעיל 

 להלן.  4.55עד  4.3.2

פרטים מלאים לגבי על פי דרישה מאת האוניברסיטה או ב.ג. נגב,  ממציא מחויב למסור בכתב, 4.3.2
את כל המידע, המסמכים, התוכניות, התרשימים והפרטים האחרים  המצאת השרות, לרבות

 הדרושים לבחינת טיב ההמצאה.

, יש לפרט בהודעה על ההמצאה את שמות למספר ממציאים נה משותפתיכאשר ההמצאה ה 4.3.3
ידי כל הממציאים -יות ביניהם. הודעה זו תהא חתומה עלואת חלוקת הזכו הממציאים

הסכמה על חלקו של כל -בהמצאה, כולל אלו שאינם עובדי האוניברסיטה. אין באי הקשורים
 כאמור.על ידי הממציא מתן ההודעה חובת ממציא כדי לעכב את 

כויות במקרה של חילוקי דעות לגבי חלקו של כל ממציא בהמצאה, לרבות במקרה של טענה לז 4.3.4
 .במטרה להגיע להסדר מוסכםיחד עם סגן הנשיא, ידי אדם אחר, ייפגשו הצדדים -בהמצאה על

דו"ח בכתב לסגן הנשיא על עמדותיו. במקרה שלא תושג הסכמה יובא כל צד יגיש במידת הצורך 
 העניין להכרעתה של וועדת הקניין הרוחני והחלטתה תהיה סופית.

ת להמצא פה בקשר-יפרסם ולא יגלה פרטים, בכתב או בעלהממציא או כל אדם אחר מטעמו לא  4.3.5
   .ללא הסכמת ב.ג. נגב מראש ובכתב השרות

,  ת השרותלשמירת סודיות המצא םכל האמצעיבעל הממציא או כל אדם אחר מטעמו לנקוט  4.3.6
 4.4.2יקבל הממציא הודעה בכתב מב.ג. נגב ובהתאם לאפשרויות המנויות בסעיף עד אשר  לפחות
 להלן.

 :תשובת ב.ג. נגב לממציא 4.4

על תו ימי עבודה מיום קבלת הודע 90-לא יאוחר מ, בכתב תשובהב.ג. נגב תשיב לממציא  4.4.1
תשובתה  ות את מועד מתןרשאית ב.ג. נגב לדח ,במקרה הצורך ובאישור סגן הנשיא. ההמצאה

ימי עבודה נוספים, וב.ג. נגב תודיע לממציא על הדחייה הנ"ל. הודעת ב.ג. נגב לממציא  45 -ב
 תכלול את אחת האפשרויות שלהלן:

 ההמצאה איננה המצאת שרות.כי  הודעה (א)

לפטנט על  להגיש בקשה ב.ג. נגב אין בכוונתההמצאה הינה המצאת שרות אך כי  הודעה (ב)
 לנצלה בכל דרך אחרת.וכי אין בכוונתה ההמצאה 

 הודעה כי ההמצאה הינה המצאת שרות וכי בכוונת ב.ג. נגב לפעול לניצולה המסחרי.  (ג)
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-------------------------------------------------------------------------------------------- 
תשובת ב.ג. נגב לממציא תכלול גם התייחסות לאפשרות ביצוע פרסומים הנוגעים להמצאת  4.4.2

 השרות על ידי הממציא, באופן הבא:

 )א(4.4.1כללה תשובת ב.ג. נגב לממציא הודעה כי ההמצאה אינה המצאת שרות )סעיף  (א)
 –לעיל(  )ב(4.4.1לעיל( או שאין בכוונת ב.ג. נגב לנצל את ההמצאה באופן מסחרי )סעיף 

 רשאי הממציא לפרסם את פרטי ההמצאה.

נגב  כללה תשובת ב.ג. נגב לממציא הודעה כי ההמצאה הנה המצאת שרות וכי בכוונת ב.ג. (ב)
 תודיע ב.ג. נגב לממציא: –לעיל(  )ג(4.4.1לפעול לניצולה המסחרי )סעיף 

מאחר שהפרסום אינו  ידי הממציא,-התנגדות לפרסום המבוקש על ב.ג. נגבאין לכי  (1)
 ; אופוגע באפשרות קבלת פטנט על ההמצאה או בניצולה בכל דרך אחרת

, או נעשות פעולות אחרות לשם ידי ב.ג. נגב-לרישום פטנט עלהוגשה בקשה במידה ו (2)
במקרה זה יתאם הממציא את  -הגנה על זכויות הקניין הרוחני בהמצאת השרות 

 הפרסום עם ב.ג. נגב.

לעיל כדי לחייב את ב.ג. נגב לנקוט בפעולות רישום או  )ג(4.4.1אין בתשובת ב.ג. נגב לפי סעיף  4.4.3
מסחור כלשהן, וב.ג. נגב תהא רשאית לפי שיקול דעתה להחליט באילו פעולות רשות ו/או מסחור 

 יש לנקוט, ולשנות מעת לעת את החלטותיה כאמור.

נגב בנושאים כאמור בסעיפים  נגב, בעניין עמדת ב.ג. בין הממציא לב.ג.במקרה של חילוקי דעות  4.4.4
 .במטרה להגיע להסדר מוסכםיחד עם סגן הנשיא, ייפגשו הצדדים לעיל,  4.4.3ו/או  4.4.2, 4.4.1

דו"ח בכתב לסגן הנשיא על עמדותיו. במקרה שלא תושג הסכמה יובא כל צד יגיש במידת הצורך, 
יחד עם זאת, הועדה אינה  והחלטתה תהיה סופית.חני להכרעתה של וועדת הקניין הרוהעניין 

 מוסמכת לחייב את ב.ג. נגב לנקוט בפעולה מסחרית כל שהיא בקשר עם המצאת השרות. 

 :פטנט והגשתהרישום בקשה ל 4.5

 -בגין המצאת שרות ו/או לנצלה בכל דרך אחרת  החליטה ב.ג. נגב להגיש בקשה לרישום פטנט 4.5.1
יעשה כל הנדרש לצורך ההגנה על  שרות,הת יביא הממציא לידיעתה כל פרט הקשור בהמצא

 שרות וסיוע למיצוי הזכויות בה. הת המצא

)לרבות  של המצאת השרות המסחרי הלניצוללדעתה הדרושים ו הראויים צעדיםבב.ג. נגב תנקוט  4.5.2
 בכל מדינה על פי שיקול דעתה הבלעדי.  ,ההוצאות הקשורות בכך תממן אתו  עליה(, רישום פטנט

נגב  ב.ג.ככלל, בכל הקשור בטיפול בבקשה לרישום פטנט, בכל שלביה השונים וכל עוד לא הודיעה  4.5.3
להמצאת השרות, נגב בכל עניין הקשור  אחרת לממציא, על הממציא לקבל אישורה בכתב של ב.ג.

 לפטנט ולבקשת רישום הפטנט.

ין צדדים שלישיים בקשר עם מיסחור המצאת שירות, יסייע הממציא נחתם הסכם בין ב.ג. נגב לב 4.5.4
 פיו של המצאת השירות.-לב.ג. נגב ככל שיידרש לשם קיום ההסכם האמור וניצולה המסחרי על

או  נגב להתחיל ב.ג. בכוונתנגב כי אין  הודעה בכתב מב.ג.בשלב כל שהוא, מסרה לממציא נ 4.5.5
יהא הממציא רשאי אזי בכל דרך שהיא,  השרותהזכויות בהמצאת  מיסחורלהמשיך בתהליך 

להגיש בקשה לרישום פטנט על חשבונו ועל שמו או להמשיך לטפל בעצמו בבקשה למסחר אותה ו
בזכויות  , ומבלי לגרוע או לפגועשא בכל אחריות בקשר לכךינגב ת קיימת, מבלי שב.ג.
כאמור  המצאת השרות, ברווחילקבלת חלקן לרבות החזר הוצאותיהן ונגב  האוניברסיטה או ב.ג.

 .4.6.3 בסעיף

 

 :המצאת שירות רווחיחלוקת  4.6
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 רווחי המצאת השרות יחולקו באחת מהדרכים שלהלן:

נגב או האוניברסיטה לניצול מסחרי של המצאת השרות ו/או להגנה על הקניין הרוחני  ב.ג.פעלו  4.6.1
  הגלום בהמצאת השרות, יחולקו רווחי המצאת השרות באופן הבא:

 הם(;/וליורשים אחריו) ים/לממציא 40% (א)

 ;לטובת מחקר ביחידה 20%, מתוכם תפנה האוניברסיטה לאוניברסיטה 60% (ב)

מחקר מדעי, שבו עוסק או מעוניין הממציא, במסגרת  -משמעו  "ידהמחקר ביח" לעניין סעיף זה,
היחידה שבה הוא פועל באוניברסיטה או ביחידה בא פעל הממציא, אם סיים את שרותו 
באוניברסיטה. היה וחל שינוי במבנה היחידה, הנהלת האוניברסיטה רשאית לייעד הכנסה זו 

 לקידום המחקר בפקולטה.

המצאת השרות הקצאת מניות מכל סוג, אופציות או כל תמורה אחרת כלל הניצול המסחרי של  4.6.2
יחולק החלק שאינו במזומנים כאמור, בחלקים שווים בין הממציא/ים מחד,  –שאינה מזומנים 

 לבין האוניברסיטה מאידך.

יחולקו  –הביא בעצמו לניצולה המסחרי המצאת שרות שב.ג. נגב החליטה שלא לנצלה והממציא  4.6.3
 :השרות באופן הבארווחי המצאת 

 -ו )וליורשים אחריו/הם(; ים/לממציא 80% (א)

 לאוניברסיטה; 20% (ב)

לעיל, ימסור  4.6.3שהביא לניצולה המסחרי של המצאת שירות, כאמור בסעיף  ממציא 4.6.4
לאוניברסיטה, מעת לעת ועל פי בקשתה, דיווחים ופרטים מלאים ובכתב, בדבר סטטוס המסחור, 
הכנסות בקשר עם המסחור וכל מידע רלוונטי אחר בקשר עם המצאת השרות, מסחורה וכל 

 ה.הכנסה ו/או טובת הנאה הנובעת ממנ

מובהר כי היה והמצאת השרות מקורה בפעילות מחקרית שמומנה במימון חיצוני )שאינו מימון  4.6.5
יהיו חלוקת הבעלות בקניין הרוחני וההכנסות מהמצאת השרות, כפופות  –על ידי האוניברסיטה( 

להוראות אותו הסכם. ככל שיתקבלו זכויות קניין רוחני והכנסות מהמצאת השרות, בידי 
רק הן שיעמדו לחלוקה )לאחר ניכוי( בהתאם ליתר הוראות נוהל  –ו/או ב.ג. נגב  האוניברסיטה

 זה.

 כל צד יישא במיסוי החל עליו על פי דין, מתוך חלקו ברווחי המצאת השירות. 4.6.6

 :ניגוד עניינים 4.7

 חייב חובת נאמנות לאוניברסיטה.עובד  4.7.1

בתמורה לעסק או לתאגיד,  –ובכלל זה ייעוץ  –ולא ייתן שירות  תאגידבעסק או בעובד  יעסוקלא  4.7.2
)לרבות כבעל מניות, חבר דירקטוריון, יועץ , ולא יהיה בעל זכויות או בעל עניין או שלא בתמורה

בעיסוק  ,או בכוונתו לעסוקאו עיסוקו תאגיד, אשר מטרתו או בין מטרותיו בבעסק או וכד'( 
או בכל פעילות  במסגרת שירותו באוניברסיטה העובדעוסק בתחום בו  ,המתחרה באוניברסיטה

 אחרת שיש בה כדי להעמידו בכח או בפועל בניגוד עניינים עם חובת הנאמנות לאוניברסיטה.

יה אם קיבל העובד את הסכמת האוניברסיטה מראש ובכתב, לעיל יה 4.7.2סייג לאמור בסעיף  4.7.3
, נ"לכרשאי לקבוע תנאים וסייגים להיתר האוניברסיטה, סגן הנשיא בהתייעצות עם נשיא  כאשר

 .בין למקרה פרטי ובין בדרך כלל ולסוגי עיסוק שונים
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חובת גילוי עליו מקרה בו חלה תנאים שיקבע סגן הנשיא כאמור לעיל, לא יגבילו את העובד ב 4.7.4

בתנאי שוק חופשי כדי למנוע מעובד לרכוש כמו כן, לא יהיה בהם  להציל חיים. החובהבשל 
של חברה ציבורית כלשהי ובלבד שרכישת הזכויות ו/או המניות כאמור  נסחרותמניות רגילים, 

 שרות. שעשוי להוביל להמצאתלא נעשתה במסגרת ו/או בתמורה להעברת ידע 

 יודיע על כך בכתב לסגן הנשיא. –לעיל  4.7.2עובד אשר בקרובו חלים תנאי סעיף  4.7.5

מבלי לגרוע מהוראות כל נוהל בעניין ההיתר לעבוד עבודה נוספת, ובנוסף להוראות כאמור, עובד  4.7.6
עבודה נוספת, יפרט בבקשתו את כל המידע הנוגע לניגוד עניינים אפשרי לעבוד בקש אישור המב

: משך ההתקשרות, הקשר בין תחומי העיסוק של הגורם ותחומי לרבותהכרוך בהתקשרות זו, 
שאינה שכר שתתקבל בעבור התקשרות זו על כל צורותיה, בשכר והמחקר של העובד, התמורה 

ת, אופציות, או אחוזי שליטה ובעלות(, וזכויות קניין אחרות שיש או )תשלום תמלוגים, מניו
 ( בגורם העסקי מתוקף התקשרות זו. לקרובושיוקנו לעובד )או 

לעיל מיד  4.7.6על כל שינוי בפרט מן הפרטים המנויים בסעיף לאוניברסיטה  יודיע בכתב עובדה 4.7.7
 עם קרות השינוי.

מובהר בזאת, כי שום אישור לעבודה נוספת לא יהיה בו כדי להתיר לעובד שימוש, או גילוי לצד  4.7.8
 ,ג' או העברת זכויות בהמצאת שירות או בידע, מידע או רעיון שהינם חלק ממחקר באוניברסיטה

בודה הנוספת לא ישתמש העובד אלא במומחיותו בלבד ובידע היכול להוביל להמצאת שירות ובע
  השייך למקום העבודה הנוסף. 

 להציל חיים. החובהבשל  עובדמגבלות אלה אינן חלות במקרה בו חלה חובת גילוי על 

לאוניברסיטה לא תהיינה זכויות ודרישות לגבי קניין רוחני   - קיבל עובד אישור לעבודה נוספת 4.7.9
, ובלבד שועדת קניין רוחני קבעה כי העובד קיים את שנוצר על ידי העובד במסגרת עבודה נוספת

 כל חובותיו והתחייבויותיו כלפי האוניברסיטה לפי נוהל זה.
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 ______________ תאריך:

 לכבוד:
 

 ב.ג. נגב טכנולוגיות ויישומים בע"מ

 

 

 הודעה בדבר המצאה חדשה
 

 

 שם ההמצאה )עברית ו/או אנגלית(: .1

 _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
 

 ההמצאה הכולל רקע, מהות ויתרונות[עמודים( של  1-2תוכן ההמצאה ]נא לצרף תאור קצר ) .2

 
 

   וכו'( תקשורת אופטית, ציוד רפואי, תרופות) :תחום/י ההמצאה .3

______________________________________________________________ 
 

 

 מהות ההמצאה: .4

 מוצר הרכב שיטה תהליך 
 ____אחר  ___________________________ 

 
 
 שלב ההמצאה: .5

 _______________________________אחר _____  דגם מוצר  מחקר מתקדם   מחקר התחלתי       ןרעיו 
 
 

 ?או נשלח לפרסום האם מידע אודות ההמצאה פורסם .6
 כן  לא 

 אם כן,  נא לפרט את אופן הפרסום:

 מאמר, תקציר או כתבה   תערוכה פוסטר הרצאה 
 אחר _______________________________ 

 ____________________________ שם כתב העת, הסמינר, הכנס, וכו' במסגרתם נעשה הפרסום:
 ______________________________________________________הפרסום ______ כותרת
 הפרסום ____________________________________________________________ תאריך

 חותמת קבלה
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  ע"י גורם כלשהו? האם הוגשה בקשת פטנט לגבי המצאה זו .7

 : ______________המגיש  כן, מס' בקשה _____________  תאריך: ___________  לא  
 
 

 ? )אפשר לסמן יותר מאחד( כלשהוהאם המחקר שהוביל להמצאה מומן ע"י גורם  .8

 כן   לא 

 ציין את שם המממן:נא  ,אם כן

 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן 
 )משרד התמ"ת(  נופר/נטףטון/"מגנ"ט/מגנ 

 הקרן למחקרים ישומיים )בניהול ב.ג. נגב( 
 ____________משרדי ממשלה שאינם תמ"ת )מדע, חקלאות וכו'( ______ 

 _____________חברה עסקית  _____ 

 __________קרן מדעית________ 
 ___________אחר_______ 

 
 
 התחייבות כלשהי למסור המצאה זו או לתת זכויות כלשהן לגורם אחר?  קיימתהאם  .9

 וכו' ( ממשלתימשרד חברה עסקית, )למשל ל

האם מידע אודות __________________________________________:  _מהי ההתחייבות ולמי ,כן   לא 

 ההמצאה הועבר לגורמים אחרים )חברות, ארגונים וכו'(?

 כן  לא  
 שם חברה, ארגון וכו'_______________________________

 המידע שנמסר_______________________________

 _______________________________תאריך העברת המידע
 
 

 סקר פרסומים מדעיים  תוצאות .10

 מה נמצא פרט

___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 
 

 םסקר פטנטי תוצאות .11
 נמצא  פרט מה

 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
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 : פרטים אודות הממציאים וחלקם בהמצאה  .12

 תלמיד תאר ראשון ותלמיד תאר שני שאינו מקבל מילגה או שכר מאב"ג יחשב כפרטי. -* 
 

 :הממציאים נתוני  .13

 
בהמצאה  לא להעביר מידע כלשהו הקשורבזאת מתחייב/ת נכונות הנתונים בטופס זה, והנני מאשר בחתימתי   .14

בכתב, ולשתף פעולה עם  ב.ג. נגב  לכל צד שלישי ולא לפרסם חומר הקשור בהמצאה ללא הסכמת ב.ג. נגב מראש
עברת בעלות )לגבי עובדי האוניברסיטה( בקשר הבמסחור ההמצאה, לחתום על כל מסמך נדרש, לרבות מסמכי 

 יוגש לרישום.בה  לרישום פטנט על ההמצאה בכל מדינה

 

 
חלקיות  שם הממציא

)%( 
 בהמצאה

 מקום העבודה: 

אב"ג/ צה"ל 
*/אחר פרטי/

 )ציין(

באב"ג:  תפקיד
עובד/חוקר/סטודנט 

לתאר 
ראשון/סטודנט 

 לתאר שני ומעלה
 

לעובד אב"ג: 
האם האמצאה 

הומצאה 
בתקופת 

 עבודתך באב"ג?

לעובד אב"ג: 
האם 

ההמצאה 
בתחום 

עיסוקך 
 באב"ג?

 חתימה

  כן / לא    כן / לא         (1

  כן / לא    כן / לא         (2

  כן / לא    כן / לא         (3

  כן / לא    כן / לא         (4

  כן / לא    כן / לא         (5

)לצרכי  אנגלית+ שם מלא בעברית  
  הגשת פטנט(

 פוןטל ת + כתובת אימיילכתובת פרטי

1)     

    

2)     

    

3)     

    

4)     

    

5)     

    

 
 חתימה תאריך ת.ז. שם מלא

1)      

2)      

3)      

4)      

5)      


