
 

 

 תקנון בנושא הקניין הרוחני

 

 כללי .1

אקדמית של חברי הסגל, העובדים והסטודנטים חשיבות  –בפעילות היצירתית המכללה רואה 

רבה, הן כפעילות היוצרת ידע לשם הפצתו לטובת החברה, בישראל ובחו"ל, והן כפעילות 

 שעשויות להיות עמה פירות כלכליים הניתנים לניצול לטובת היוצרים והמכללה כאחד.

 

ל הידע הנוצר בידי חברי לאור זאת, פעולת המכללה לשמירת הזכויות המשפטיות וההגנה ע

הסגל, העובדים והסטודנטים, בדרך של טיפול )לרבות רישום פטנטים ומדגמים( ושמירה על 

 זכויות הקניין הרוחני בתוצרים של הפעילות שנעשית במכללה.

 

מטרת תקנון זה היא לקבוע את הכללים ומערכת היחסים בין המכללה לבין חברי הסגל, 

ין זכויות הקניין הרוחני, ובכללם: שמירה על האיזון בין זכויות העובדים והסטודנטים בעני

המכללה לבין החופש האקדמי, עידוד וקידום המחקר ויצירת ידע, תגמול חברי הסגל העובדים 

 והסטודנטים על מאמציהם ביצירת הידע ומניעת היווצרות ניגוד עניינים.

 

מכללה העוסקים במחקר ו/או פיתוח תקנון זה חל על כל חברי הסגל של המכללה, על עובדי ה

ביחד עם חברי הסגל של המכללה ו/או משתמשים במשאבי המכללה ועל סטודנטים של 

 המכללה, בתקופת לימודיהם.

 

מהלך עבודתם ו/או העסקתם של חברי הסגל והעובדים כוללים גם מי שנמצא  –לעניין זה 

 ני מסיבות אחרות.בשבתון/בהתשלמות/בחופשה ללא תשלום ו/או נעדר באופן זמ

 

התקנון מהווה חלק מתנאי עבודת חברי הסגל והעובדים האחרים של המכללה וחלק מתקנון 

 הסטודנטים, המחייב את כל הסטודנטים עם קבלתם ללימודים במכללה.

 

 הבעלות בקניין הרוחני .2

המכללה היא הבעלים של כל זכויות הקניין הרוחני בכל היצירות, העבודות, ההמצאות, 

הפיתוחים והתוצרים האחרים שנוצרו ו/או פותחו על ידי חברי הסגל, העובדים והסטודנטים 

שנוצרו במהלך עבודתם ו/או העסקתם ו/או לימודיהם במכללה ו/או עבודת המחקר ו/או 

פרויקטים ו/או שיתופי פעולה של המכללה עם אחרים ו/או שבוצעו באמצעים של המכללה 

 בות מלגות של המכללה(.ו/או במימון של המכללה )לר

 

זכויות יוצרים, פטנטים מדגמים וכיוב' )כמשמעותם  לרבות –זכויות קניין רוחני לעניין זה 

 בחוקים הרלוונטיים(.

 



 

 

 השימוש בזכויות הקניין הרוחני .3

המכללה תעשה שימוש בזכויות הקניין הרוחני, בעצמה ו/או באמצעות חברת הנדסית בע"מ 

 פי שיקול דעתה המוחלט. ו/או באמצעות אחר/ים, על

 

בכל מקרה של ניצול מסחרי של זכויות קניין רוחני יהיו  –מבלי לפגוע בכללויות האמור לעיל 

היוצרים של אותן זכויות זכאים לקבל מהמכללה ו/או מחברת הנדסית בע"מ ו/או מאחר/ים 

ת הקניין תגמול שיחושב על בסיס הרווח שיתקבל הפועל )לאחר הוצאות( מניצולן של זכויו

 שיצרו, כמפורט להלן בתקנון זה.

 

 פרסומים של הסגל האקדמי .4

המכללה, כמוסד להשכלה גבוהה, מעוניינת ומעודדת את חברי הסגל האקדמי שלה לפרסם את 

 תוצאות פעילותם האקדמית ומחקריהם באמצעי הפרסום המקובלים בעולם האקדמי.

 

על פרסומים אקדמיים  לא יחולו –מסחרי  לעיל, ככל שאין בהן ניתול 3לפיכך, הוראות סעיף 

 של הסגל האקדמי של המכללה.

 

 חובת גילוי .5

חייב להודיע למכללה על כך, בסמוך  –חבר סגל, עובד, סטודנט שהמציא, יצר פיתח המצאה 

לאחר מכן, ובכל מקרה  לפני ביצוע כל פעילות שיש בה כדי לגרוע ו/או לפגוע במלוא זכויות 

 ה.הקניין הרוחני בהמצא

 

מוצר, התקן, שיטה או תהליך )לרבות ידע, תוכנה או יישום מחשב,  –"המצאה" לעניין זה 

מסקנות, מסמכים, תוצאות מחקר( שהם חדשים, מועילים, ניתנים לשימוש ויש בהם 

התקדמות מדעית, הנדסית, טכנולוגית, טכנית, כימות או אחרת, בין כשירת רישום כ"פטנט" 

ובין שאינה כשירת פטנט, לרבות שינוי, שיפור, השלמה או פיתוח של  או "מדגם" על פי כל דין

המצאה מקורית וכן כל נשוא אחר לזכות קניין רוחני ופרי של מחקר מדעי או תגלית מדעית 

 אשר גלום בהם פוטנציאל מסחרי אף אם אינו נשוא לזכות קניין רוחני.

 

ייקבע על ידי המכללה ויצורפו ההודעה על המצאה תיעשה על גבי טפסים מתאימים בנוסע ש

להודעה כל המידע, המסמכים, התכניות, המפרטים התרשימים והפרטים האחרים שיתמכו 

 באמור בהודעה.

 

המקרה של המצאה משותפת יפורטו בהודעה שמות כל המודיעים וחלוקת הזכויות ביניהם 

המכללה )אם יהיו )אם ישנה כזו( כולל כאלה שאינם חברי סגל, עובדים או סטודנטים של 

 כאלה(.

 



 

 

 פעילות המכללה למימוש הזכויות בקניין רוחני .6

המכללה, בעצמה ו/או באמצעות הנדסית בע"מ ו/או אחר/ים תבחן את אפשרויות המימוש של 

 זכויות הקניין הרוחני שבבעלותה ותפעל למימוש וניצול זכויות הקניין הרוחני.

 

 ל הודעה על המצאה שתימסר למכללה.תיבחן כ –מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל 

 

לשם בחינת הודעה על המצאה, תבחן המכללה, בין השאר, את האפשרות לרישום פטנט או 

מדגם או רישם אחר בישראל ו/או בחו"ל, ותוכל להיעזר בכך במומחים מקצועיים, לפי שיקול 

 דעתה.

 

ן ברישום פטנט או בתום בחינת ההודעה תחליט המכללה אם בכוונתה לנצל את ההמצאה )בי

 מדגם ובין ללא רישום פורמלי( או לוותר על זכותה לטובת המודיעים על ההמצאה.

 

 החליטה המכללה על ניצול ההמצאה יחולו ההוראות הבאות:

 

הגוף המממש( לבין המודיע  –ייחתם בין המכללה ו/או הנדסית בע"מ ו/או אחר/ים )להלם  .א

התחייבות  –על ההמצאה הסכם בו ייקבעו ההתחייבויות ההדדיות של הצדדים, ובכלל זה 

הגוף המממש לשלם לצד המודיע על ההמצאה תמלוגים מתוך רווחי ניצול ההמצאה )לאחר 

 ניכוי כל ההוצאות( בשיעור שייקבע בהסכם האמור.

 

ט ו/או מדגם ו/או מימוש ללא רישום פורמלי, הגוף המממש יפעל לרישום ההמצאה כפטנ .ב

 בישראל ו/או בחו"ל.

 

לצורך כך יהיה על הגוף המממש לממן את העלויות הכרוכות בכך, להעסיק מומחים 

מתאימים לטיפול ברישום ו/או במימוש וניצול הזכויות ולבצע את כל הנדרש, על פי כל דין 

 להגן על זכויות הקניין הרוחני.

 

ד וסטודנט שהגוף המממש עוסק במימוש זכויות הקניין הרוחני הקשורות חבר סגל, עוב

במתן  –יהיה חייב לסייע לגוף המממש בפעילותו  –ליצירה ו/או פיתוח ו/או עבודה שלו 

מידע ופרטים נוספים, ככל שיידרשו, לשם השלמת הניצול המסחרי של זכויות הקניין 

 הרוחני ביצירתו.

 

 

 

 

 



 

 

 זכויות קניין רוחניחלוקת רווחי מימוש  .7

יהיו כללי חלוקת רווחי מימוש  –.א. לעיל ובכפוף לאמור שם 6מבלי לפגוע בהוראות סעיף 

 זכויות קניין רוחני כדלקמן:

 

הגוש המממש ינכה מכל הכנסה שתתקבל בפועל ממימוש זכויות הקניין הרוחני את כל  .א

בכל הפעולות שנדרשו ההוצאות שהיו למכללה ו/או לגוף המממש הקשורים ו/או נובעים 

ויידרשו לשם יצירת וקבלת ההכנסה בפועל, לרבות עלויות ככ"א, מומחים, אגרות רישום, 

הכל על פי שיקול  –עלויות מימון, יועצים ושירותים מקצועיים, תקורה והוצאות אחרות 

 דעת הגוף המממש.

 

צדדים על פי תחולק בין ה –הרווח לחלוקה(  –היתרה, לאחר ניכוי כל ההוצאות )להלן  .ב

 השיעורים שייקבעו ביניהם.

 
 

 ויתור על זכויות קניין רוחני .8

חבר סגל, עובד וסטודנט יוכלו לפנות למכללה בבקשה לוותר על זכויות הקניין הרוחני שלה 

 ביצירות, עבודות, המצאות, פיתוחים והתוצרים האחרים שהם היו צד ליצירתם ו/או פיתוחם.

 

יעת תנאים להם יהיה כפוף ויתור כאמור הינו בשיקול דעתה הויתור על זכויות כאמור וקב

 המוחלט של המכללה, בין אם תחליט לנצל את זכויות הקניין הרוחני שלה ובין אם לאו.

 

 סודיות ואיסור פרסום .9

חברי הסגל, העובדים והסטודנטים שיצרו /או פיתחו /ואו המציאו את  היצירות, העבודות, 

היצירות( לא יגלו פרטים ולא יפרסמו  –ההמצאות, הפיתוחים והתוצרים האחרים )להלן 

פרטים, בכל דרך שהיא ובכל אמצעי שהוא, בקשר ו/או המתייחסים ליצירות כל עוד לא 

 מוותרת על זכויות הקניין הרוחני ביצירות ו/או בכל חלק מהן.הודיעה להם המכללה כי היא 

 

 לעיל.  4האמור לעיל לא יחול על פרסומים של הסגל האקדמי כמפורט בסעיף 

 

 

 מניעת ניגוד עניינים .11

חבר סגל, עובד וסטודנט של המכללה לא ינהל ולא יהיה בעל זכויות או בעל עניין בעסק )פרטי 

ו/או התחייבויותיו כלפי אותו עסק עומדת בניגוד לחובותיו על פי  או תאגיד( אשר מחויבויותיו

 תקנון זה.

 



 

 

ההיתר לעבוד עבודה נוספת, ובנוסף להוראות כאמור,  ןמבלי לגרוע מהוראות כל נוהל בעניי

חבר סגל ו/או עובד המבקש אישור לקשר מתמשך עם גורם עסקי כלשהו לצורך עבודה נוספת 

או לקבלת תפקיד ניהולי כלשהו בגורם זה, יפרט בבקשתו את כל המידע הנוגע לניגוד עניינים 

תקשרות זו, כולל: משך ההתקשרות, הקשר בין תחומי העיסוק של הגורם אפשרי הכרוך בה

ותחומי יצירתו והמחקר של המבקש, התמורה שאינה שכר שתתקבל בעבור התקשרות זו על כל 

אחרות  ןצורותיה, )תשלום תמלוגים, מניות, אופציות, או אחוזי שליטה ובעלות(, וזכויות קניי

 פחתו( בגורם העסקי מתוקף התקשרות זו. לבני מששיש או שיוקנו למבקש )או 

יודיע בכתב על כל שינוי בפרט מן הפרטים המנויים לעיל מיד עם  -חבר סגל ו/או עובד כאמור 

 קרות השינוי.

 

לא יהיה במתן אישור לעבודה נוספת כדי להתיר לחבר סגל ו/או עובד שימוש ו/או  כי מובהר 

ות, עבודות פיתוחים והמצאות שזכויות הקניין גילוי לצד ג' ו/או העברת ידע ומידע ביציר

  הרוחני בהם שייכות למכללה על פי תקנון זה.

 

 

 

 


