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 קניין רוחני תקנון 

 טרהמ 1.53

 מטרת תקנון זה לקבוע כללים מחייבים בדבר כל תגלית ו/או המצאה שהגיע אליה עובד  1.5151
 וא"( בתקופת העסקתו שנקר" -)להלן  5 אמנות5עיצוב 5שנקר, הנדסהאו סטודנט של 

 5או עקב העסקתו ולימודיו בביה"ס בביה"סלימודיו 

 שנקר לבין גורמים עסקיים5 עובדיקובע כללים מחייבים בדבר קשרים בין גם תקנון זה   1.5153

 הגדרות  1.53

 בתקנון זה תהיה למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצד כל אחד מהם:

כל מקבל משכורת, מענק, השתתפות בהשתלמות וכדומה מטעם שנקר, ובין  –" עובד"  1.5351
חלקית, זמנית או קבועה, לרבות מי שנמצא יתה עיקרית או יה אם משרתו בשנקר

 בשבתון, בהשתלמות או בחופשה ללא תשלום5

כל העוסק במחקר שאיננו עובד אשר ביצע או נטל חלק בביצוע  –" שאיננו עובד חוקר" 1.5353
 5במשאבי שנקרשבביצועו נעשה שימוש ו/או  מחקר כלשהו המתנהל בשנקר

שנקר לתואר ראשון או שני, לרבות ביחידה ללימודי כל תלמיד הלומד ב –" סטודנט"   1.5351
 חוץ5

חברה או ארגון תעשייתי הפועל למטרות רווח; גוף העוסק במחקר  -"גורם עסקי"  1.5354
יזם פרטי שמטרותיו עשיית רווח ; חברת השקעה במטרתה  ופיתוח למטרות עסקיות;

 לעיל5 רווחיות ו/או שילוב מכל סוג שהוא בין האמור

כתוצאה  סטודנט או אצל עובדחוקר שאיננו עובד, ידע שהצטבר אצל  -"ידע ספציפי"  .1.535
שנקר5 ידע כזה הוא רכוש שנקר, בין אם  משאבי ממחקר שבוצע בשנקר תוך שימוש ב

ונרשם עליו פטנט והן במידה ולא נרשם  פטנט, הן במידה-פטנט ובין שאינו בר-הוא בר
 עליו פטנט5

 כל ידע שלא נכלל בהגדרה הנ"ל של "ידע ספציפי"5 -"ידע בלתי ספציפי"  1.5356

 16675  –" כהגדרתם בחוק הפטנטים תשכ"ז פטנט" או "המצאה כשירת פטנט"  1.5357

ובין המצאה או תגלית, בין שההמצאה או התגלית כשירת פטנט ובין שלא,  – "המצאה"  1.5358
או תהליך  , שיטה מוצרשעניינה שניתנת להגנה כזכות קניין רוחני אחר ובין שלא, 

תיאוריות, שרטוטים,  ,מסקנות, מסמכים, תוצאות, מחקרטכנולוגיות, )לרבות 
( שהם חדשים, ותוכנות טכניקות נוסחאות, אמצעים ושיטות יצור, נתונים, תכניות,

מבלי לגרוע  מועילים, ניתנים לשימוש ויש בהם התקדמות מדעית או טכנולוגית5
תכלול פטנטים, זכויות יוצרים, מדגמים, סודות מסחריים, מכלליות האמור, המצאה 

  (5  המצאה תיחשב גם המצאה כוללת גם שיפור, השלמה או פיתוח של know- howידע )
 המצאה מקורית5

 ובתקופתבשנקר  עבודתוהמצאה של עובד אשר הושגה עקב   )א(  -"המצאת שירות"  1.5356
בתקופה , שנקרב עבודתוד, שהושגה עקב ; )ב( המצאה של מי שהיה עובהאמורה עבודתו

חודשים מיום סיום יחסי העבודה בין העובד ושנקר; )ג( המצאה של עובד שהושגה  13בת 
במהלך עיסוקו או פעילותו בעבודת חוץ, בשבתון או בחופשה )בין בתשלום ובין שלא 

ועו בתשלום(; )ד( המצאה שהושגה על ידי סטודנט בביצוע מחקר או פרויקט אשר בביצ
נעשה שימוש במשאבי שנקר, לרבות מחקר או פרויקט ממומן; )ה( המצאה של חוקר 

 שאיננו עובד, ובלבד שלא הוסכם אחרת מראש ובכתב5
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המצאה שלגביה אין לשנקר על פי תקנון זה כל זכויות וזאת לאחר  -"המצאה פטורה"  1.53511
 שיפורטו להלן5לקיומה של "המצאה פטורה", כפי  שהתקיימו כל התנאים

המצאה שהושגה על ידי יותר ממציא אחד; יראו המצאה  -"משותפת המצאה"  1.53511
שהמצאה שהושגה על ידי מספר ממציאים, אם כל אחד מהם השיג אלמנט חיוני של 
ההמצאה או תרם באופן מהותי לפיתוחה או הייתה לו תרומה יצירתית משמעותית 

 אחרת להשגתה5

-, כולל תקנות הפטנטים )נוהלי הלשכה, סדרי1667 –חוק הפטנטים תשכ"ז  -"החוק"  1.53513
 , כפי שהם היום ו/או כפי שישונו מפעם לפעם16685 -תשכ"ח דין, מסמכים ואגרות(,

 אשר גילו, פיתחו או יצרו המצאה5ו/או סטודנט חוקר שאיננו עובד  ו/או עובד -"ממציא"  1.53511

מבוצעת באישור ע"י עובד שנקר )בין זמנית ובין קבועה, בין עבודה ה -" עבודת חוץ"  1.53514
 בנוסף לעבודתו בשנקר5 כשכיר ובין כעצמאי(

יכללו את כל אלו: )א( מתקנים, מעבדות, ציוד ואמצעי מחקר  –" שנקר משאבי"  .1.5351
מוחשיים אחרים, השייכים לשנקר או ששנקר קיבלה את הזכות לעשות בהם שימוש, או 

במלואם או בחלקם( על ידי שנקר; )ב( כח אדם המועסק על ידי שנקר; )ג( הממומנים )
מלגות או מענקים מאת שנקר ו/או מקרנות של שנקר ו/או המנוהלות על ידה, וכן 
פרוייקטים או קורסים ממומנים על ידי צד ג'; )ד( הנחיה אקדמית למחקר המעשית על 

 5ע"י שנקרוע מהותי אחר הניתן )ה( כל סי -ידי, או גם על ידי, חבר סגל בכיר; ו

קורס, לרבות תחרות הנערכת מבין משתתפי הקורס, תערוכה וכיו"ב,   –" ממומן קורס"  1.53516
אשר מימונם נעשה על יד צד ג' או על ידי שנקר ו/או קרנות המנוהלות על ידי שנקר, 

דים ואשר בהשתתפותו הסטודנט ו/או העובד ו/או החוקר הינו כפוף לכללים המיוח
 לקורס הממומן, לרבות בדבר חלוקת הזכויות בתוצרי הקורס הממומן5

עבודה מסכמת של הסטודנט, הנעשית בשילוב מנחה משנקר, המוגדרת  –" גמר פרויקט" 1.53517
תחת הקורס הרלבנטי כפרויקט או עבודת גמר, גם אם תחילת הפיתוח נעשתה קודם 

 לכן5

 זה, נציגי ההנהלה הם הנשיא והמנהל הכללי5במסגרת פרק  –" הנהלת שנקר"  1.53518

 הודעה על המצאה 1.51

חייב למסור להנהלת שנקר הודעה בכתב על כל המצאה שהגיע אליה בתקופת  ממציא  1.5151
בהתאם לטופס  מטעמו, סמוך ככל האפשר לאחר שהמציא אותה שירותו בשנקר, או

ובכל מקרה לפני הענקת ( "טופס גילוי המצאה")להלן:  לתקנון זה 'א נספחהמצ"ב כ
וכן על כוונתו )לרבות קיום משא ומתן( צד שלישי  זכויות או ביצוע התקשרות אחרת עם

 להגיש בקשה לפטנט5

הכוונה או אי הכוונה להגיש בקשה לפטנט אין בה לשנות מחובתו הראשונית של   1.5153
ולהעמיד לרשותו , בהתאם לטופס גילוי המצאה ההמצאה להודיע לשנקר על ממציאה

 לצורך עיון והחלטה את כל המסמכים הדרושים לשנקר, כפי שיפורטו להלן, על מנת
 לבחון את טיב ההמצאה5

תכלול, בין וע"י כל הממציאים הקשורים בהמצאה  םהיה חתוטופס גילוי ההמצאה י  1.5151
 היתר, את הפרטים הבאים: 

5 בהיעדר וקת הזכויות ביניהםשמות הממציאים וחל -במקרה של המצאה משותפת  )א(
 הסכמה בדבר הזכויות יצוין הדבר תוך פירוט המחלוקת5
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בצירוף נוסחאות ושרטוטים, תרשימים, צילומים,  ,לכל פרטיה אור ההמצאהית )ב(
 ההמצאה, לפי העניין5  הדגמות, דו"חות וכל חומר אחר שיידרש להבנת

יצוין הדבר בהודעה ויפורטו אם סבר הממציא כי ההמצאה איננה המצאת שירות,  )ג(
 5בה הנימוקים לכך

אם המציא מעוניין בניצולה המסחרי של ההמצאה, בין באמצעות שנקר, ובין  )ד(
 בעצמו/צדדים שלישיים אחרים יצוין הדבר בהודעה, תוך פירוט העניין5

ט למען הסר ספק, מובהר בזאת כי חובת הגילוי חלה גם על המצאה פטורה, כפי שתפור  1.5154
 להלן5

שלא כנדרש על פי האמור  ממציאע"י  ואו מסירת טופס גילוי ההמצאהאי מסירת  .1.515
כלשהי של שנקר לגבי ההמצאה, בין על פי תקנון זה ובין על  בתקנון זה, לא תגרע מזכות

 פי דין5

ם לאחר תום תקופת חודשי 13עובד שסיים עבודתו בשנקר והמציא את ההמצאה תוך   1.5156
לשעבר בשנקר או בכל תחום אחר הזהה באופיו לתחומי  בתחום תפקידו תו,עבוד
ככל האפשר לאחר המצאת  תו של שנקר, יודיע על כך להנהלת שנקר סמוךוליפע

 ההמצאה, אך לא יאוחר מן המועד שהוא עומד להגיש בו את בקשת הפטנט עליה
 )בישראל או מחוץ לישראל(5

מומחים לצורך גיבוש עמדתה5 כמו כן, הנהלת שנקר הנהלת שנקר רשאית להיוועץ עם   1.5157
 ו/או מי מטעמה רשאית לדרוש פרטים נוספים תוך תקופה שתיקבע על ידה5

יום לאחר שקיבלה את ההודעה על  61 -לא יאוחר מ ממציאהנהלת שנקר תודיע ל 1.5158
 ההמצאה:

 5הזכויות של שנקר בהמצאה והיקף )א( אם לשנקר זכויות בהמצאה

  יש לשנקר כוונה לנצל מסחרית את ההמצאה5 האם)ב( 

 או להשתתף בהליכי בקשת פטנט שהחלו5 )ג( האם יש כוונה להגיש בקשה לפטנט

הודיעה הנהלת שנקר לעובד כי הוחלט שלא להגיש בקשה לפטנט באופן מלא או חלקי  1.5156
צאה לנצל את ההמצאה בכל דרך שהיא, תעבורנה הזכויות בהמשנקר  וכן כי אין בדעת

 5ממציאלידי ה

לעיל על  1.5158לא הודיעה הנהלת שנקר לממציא על החלטה בפרק הזמן האמור בסעיף  1.51511
החלטה, או תוך זמן אחר אשר יתואם עם הממציא, יחשב הדבר לוויתור שנקר על 

 הזכויות בהמצאה5

ע מלטפל, לפתח, שנקר רשאי בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לזנוח, לחדול או להימנ 1.51511
למסחר או לעסוק בכל דרך שהיא במסחור או בהגנה על המצאת שירות כלשהי 
שהבעלות בה הוסבה אליו, ולממציאיה של המצאת שירות האמורה או לכל גורם אחר 
שתקנון זה חל עליו, לא תהא כל טענה מכל סוג שהוא כלפי שנקר בקשר לכך5 במקרה 

ממציא)ים(, אשר רשאים להודיע, כי ברצונם שיחליט שנקר כאמור, יודיע על כך ל
בהסבת זכויות הבעלות אליהם5 במקרה שכך נעשה, הממציא יהא רשאי לנצל את 

ישפה את שנקר בגין הוצאות שהוצאו בגין המצאה בכל אופן שיבחר בכפוף לכך כי 
 11%שנקר יהיה זכאי לקבל כי והרישום וההגנה על הקניין הרוחני )במידה ונעשו( 

 5בעתיד ות נטו שיתקבלו אצלו בעבור המסחור כאמורמההכנס
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 המצאה פטורה 1.54

זאת  על אף האמור בתקנון זה, תישאר המצאה בבעלותו המלאה של הממציא אם ביקש  1.5451
 :להלןהנהלת שנקר ויש בידו להוכיח את התקיימות כל התנאים המפורטים מ כתבב

של הממציא )להבדיל ממקצועות להמצאה אין נגיעה למקצוע הוראה ספציפי  )א( 
 הוראה כלליים(5

 5או מומן בשנקר שבוצע בשנקראו פרויקט ההמצאה אינה נובעת ממחקר  )ב(

בלבד ללא השתתפות ו/או סיוע ו/או הדרכה של  ממציאההמצאה נעשתה ע"י ה )ג(
 תלמידיו לרבות חוקרים, סטודנטים, מלגאים5 סגל עובדי שנקר ו/או

 שנקר 5 משאביבמתקני שנקר ו/או בעזרת  ההמצאה לא נעשתה )ד( 

המשך פיתוח ההמצאה והטיפול בה ובנושאים מסחריים הקשורים בה לא ייעשו  )ה( 
 5או תוך שימוש במשאבי שנקרבשנקר, 

הממציא יבטיח כי צד שלישי שירכוש זכויות בהמצאה פטורה יאשר בכתב כי ידוע  )ו(
 הממציא ואין לה כל זיקה לשנקר5התקשרות אישית עם  לו כי ההתקשרות הינה

 חילוקי דעות .1.5

המצאה  היא –התעוררו חילוקי דעות אם המצאה פלונית שנמסרה עליה הודעה כנדרש לעיל 
 שירות או המצאה פטורה, רשאים הממציא או הנהלת שנקר, בתום שלושה חודשים מיום מסירת

 לפנות לרשם הפטנטים שיכריע5ההודעה, 

 בהמצאה )הבעלות(זכות הקניין  1.56

ושנקר הסכם אחר  ממציאהמצאת שירות תהיה קניינו הבלעדי של שנקר אם אין בין ה  1.5651
ויתרה הנהלת שנקר על ההמצאה כאמור לעיל5 החליטה הנהלת  זולת אם לעניין זה,

רשם הבעלות על הפטנט על שמה בלבד, אלא יהשירות, ת שנקר לממש זכותה על המצאת
בעלים גם טרם רישום הפטנט מאחר  הסכם אחר, והיא תנהג מנהגאם כן נקבע אחרת ב

 וכאמור זכות הקניין שלה בחוק ובתקנון זה ואין עליה עוררין5

 המצאה פטורה תהיה קניינו הבלעדי של הממציא5  1.5653

 במהלך לימודיותואר ראשון  המצאה שנוצרה ע"י סטודנטזכויות הבעלות ה  1.5651
עם סיום לימודיו בשנקר, בכפוף לאמור בסעיף  סטודנטנקר ליומחו ויועברו על ידי ש

, אלא אם להלן, ובכפוף למתן רישיון שימוש לשנקר לצרכי שיווק ופרסום בלבד 1.51157
במהלך להלן(,  1.5654במסגרת פרויקט גמר )שאז יחולו הוראות סעיף ההמצאה נוצרה 

ו/או בהנחיית סגל  ע"י צד ג' אשר הוזמנו על ידי שנקר ו/או מחקר בשנקר  ביצוע עבודות
ו/או במסגרת קורס ממומן על ידי  שנקרשאבי ההוראה של שנקר ו/או תוך שימוש במ

  המצאהתישאר הבמקרים אלה ו ,למותשנקר ו/או ע"י צד ג' ו/או תחת מלגת מחקר/השת
 5על בסיס מקרה ומקרה אלא אם תחליט הנהלת שנקר לוותר עליו –קניינו של שנקר 

זכויות הבעלות בפרויקט גמר של סטודנט תהיינה משותפות לשנקר ולסטודנט )ולמנחה  1.5654
 להלן5 1.57אם רלוונטי(, והכל כפוף להוראות סעיף 

בכל מקרה שבו מחקר או פעילות הקשורה בו, לרבות קורס ממומן, ע"פ הסכם בין שנקר  .1.565
יא הלקוח חלק במחקר או וצד ג', זכויות הקניין בהמצאה יהיו ע"פ אותו הסכם והממצ

פעילות כאמור מחויב לפעול בהתאם לתנאי ההסכם5 תנאי ההסכם הרלבנטיים יפורסמו 
 טרם התחלת המחקר או הפעילות לממציאים המשתתפים5



. 

 

 

 פרויקט גמר 1.57

שנקר תהיה זכאית לקבל רישיון שימוש לא בלעדי, פטור מחובת תשלום תמלוגים,  1.5751
רי פרויקט הגמר של סטודנט, לרבות, לצורך לימוד, המשך לשימוש לא מסחרי, בתוצ

מחקר, קידום שנקר )לרבות גיוס כספים, הענקת מלגות(, הכללה באוסף הארכיוני של 
שנקר, ומטרות חינוכיות אחרות5 שנקר יהיה רשאי לשנות, להוסיף, להחסיר מתוצר 

 יך5פגום משלמותו של התוצר באופן בלתי הפיפרויקט הגמר, ובלבד שלא 

כל אחד משנקר והסטודנט, יהיה רשאי, לנצל מסחרית את תוצרי פרויקט הגמר, בכפוף  1.5753
לקבלת הסכמת הצד השני לכך מראש ובכתב, אשר לא תימנע אלא מטעמים סבירים 

 המסחרי הניצול בגין שנתקבלו )בניכוי ההוצאות( ההכנסותחלוקת בלבד, ובכפוף ל
  לסטודנט5 61%-לשנקר ו 41%באופן הבא:  כאמור

כל אחד משנקר והסטודנט, יהיה רשאי, להגיש בקשה לפטנט או לרישום הגנה אחרת על  1.5751
תוצרי פרויקט הגמר, בכפוף לקבלת הסכמת הצד השני לכך מראש ובכתב, אשר לא 
תימנע אלא מטעמים סבירים בלבד5 רישום הבעלות יעשה על שם שני הצדדים אך 

, בנוגע לתשלום ההוצאות הכרוכות ברישום והטיפולהצדדים רשאים להגיע להבנות 
 5לעיל 1.5753לרבות בהתאם לחלוקת התמלוגים כמפורט בסעיף 

 בקשות לפטנטים ורישום פטנטים 1.53

כי תוגש בקשה לרישום פטנט ביחס להמצאה ו/או המצאת  שנקר ו/או מי מטעמה הנהלתהחליטה 
 הבאות:תחולנה ההוראות  שירות בישראל ו/או בחו"ל,

 שנקר יטפל בהכנת הבקשה, הגשתה והמעקב אחריה עד לרישומה כפטנט5  1.5851

הממציא ימסור לשנקר את כל פרטי ההמצאה ויעשה את כל אשר יידרש ממנו ע"י שנקר   1.5853
וקבלת ההגנה על ההמצאה, בכל מקום שהוא, לטובת שנקר, ויחתום  לשם הכנת הבקשה

כפטנט בארץ ו/או בחו"ל5 במידה ולא יעשה כן  רישומהעל כל מסמך ככל שיידרש לצורך 
לעשות כן בתוקף  הממציא, רשאי שנקר לפנות לרשם הפטנטים בבקשה להתיר לו

 לחוק5 141סמכותו על פי סעיף 

הממציא ישתף פעולה בכל הקשור לניצול המסחרי של ההמצאה, תוך מתן עצה ומידע   1.5851
 כנדרש ע"י שנקר5 בתחום התמחותו,

בשעת הגשת הבקשה לרישום הפטנט יהיה חייב שנקר, במידה והממציא ביקש זאת,   1.5854
 הממציא בפירוט בפנקס ובתעודות הפטנט5 לציין שמו של

שנקר רשאי להפסיק בכל שלב את הטיפול ברישום הפטנט, הטיפול באחזקתו והטיפול   .1.585
לעובד בתנאים שיקבעו ההמצאה5 במקרה כזה תועבר הזכות בפטנט  בניצול המסחרי של

, בכפוף הממציא יהא רשאי לנצל את המצאה בכל אופן שיבחר 5ממציאבין שנקר לבין ה
ושנקר יהיה  לשיפוי שנקר בגין הוצאותיו בטיפול הפטנט )לרבות רישום, אחזקה והגנה(

 5העתידי של ההמצאהשיתקבלו אצלו בעבור המסחור  מההכנסות נטו 11%זכאי לקבל 

צאות שתידרשנה לשם הכנתה של הבקשה לרישום, הגשתה והטיפול בה כל ההו  1.5856
 תשולמנה ע"י שנקר5

במקרה ומסיבה שלא ניתן לחזותה מראש, במקום פלוני ובמועד בלתי ידוע, לא יהיה   1.5857
הבעלות על הפטנט על שם שנקר, יירשם הפטנט ע"ש הממציא אך כל  ניתן לרשום את

לשנקר על פי חלוקת הזכויות המפורטת בסעיף  שייכותהזכויות הנובעות ממנו תהיינה 
 להלן5 1.51153
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 ניצול מסחרי של ההמצאה  1.53

נצל מסחרית המצאת שירות, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי5 הממציא שנקר רשאי ל  1.5651
מתחייב לסייע לשנקר, מעת לעת, וככל שיתבקש באופן סביר, במאמציה לאתר גופים 
מסחריים מתאימים, זאת מבלי לגרוע מכלליות האמור, בדרך של הצגת המצאת 

לגבי המצאת השירות האמורה בפני גורמים מסחריים ומתן הסברים שיתבקשו על ידם 
 השירות האמורה5

ביקש ממציא את סיוע שנקר בניצול מסחרי של המצאה פטורה, ושנקר מעוניין לנסות  1.5653
ולנצל מסחרית את ההמצאה, יסב הממציא את כלל זכויותיו בהמצאה לשנקר5 זכויות 
אלו יוחזרו לממציא במידה ויוחלט כי אין באפשרות שנקר לנצל מסחרית את ההמצאה, 

 פרק זמן סביר שיוסכם על הצדדים5  תוך 

שנקר יהיה רשאי בכל עת, לפנות לממציא על מנת לנצל מסחרית המצאה שפותחה על  1.5651
והכל בכפוף לתשלום תמלוגים לממציא כמפורט בסעיף  שאינה המצאה פטורה, ידו,

 להלן5 1.51153

 חלוקת הכנסות מהמצאות 1.531

המצאה ינכה שנקר את כל ההוצאות שהושקעו בכל מהכנסות ניצולה המסחרי של   1.51151
להמצאה, לרבות ההוצאות שהושקעו על ידו בשכר עובדים, פיתוח  הפעולות הקשורות

 ההכנסה נטו שתעמוד לחלוקת הצדדים ההמצאה ורישומה כפטנט5 היתרה תהווה את
 5"(נטו הכנסה)להלן: "

 בחלקים שווים5 ההכנסה נטו תחולק בין שנקר מצד אחד והממציא מצד שני   1.51153
חלוקה שונה תהיה במקרים מיוחדים שבהם קימת מחלוקת האם ההמצאה היא  

הסכמה -בהסכמה הדדית בין שנקר לממציא5 במקרה של אי המצאה פטורה או לא וזאת
 הנהלת שנקר5 לגבי שאלת חלוקת ההכנסות, ההכרעה תהייה בידי

יחליטו הממציאים על אופן החלוקה ביניהם  –במקרה בו קיים יותר ממציא אחד  1.51151
חלוקת הזכויות תפורט  – בחלקם מההכנסות נטו בהתאם לתרומתם בפיתוח ההמצאה

טופס גילוי ב ע"י הממציאיםחלוקה לשנקר 5 במידה ולא הועברה בטופס גילוי ההמצאה
  באופן שווה5 בין הממציאים יחולקו הרווחים  – ההמצאה

במקרה וההמצאה תהווה תוצאה מעבודות מוזמנות על ידי צד ג' כלשהו, יחולו לגביה   1.51154
לבין צד ג' הנ"ל5 בכל מקרה שלפי ההסכם הנ"ל מגיעה טובת  תנאי ההסכם בין שנקר

אחד והממציא אשר הגיע לפיתוח  הנאה כלשהי מניצול ההמצאה, יתחלקו שנקר מצד
  5, לאחר ניכוי הוצאות שנקרשווה בחלוקה, ת ההנאה הנ"למצד שני בכל טובו

זכויות הממציא לקבלת הכנסות לגבי ניצולה המסחרי של המצאה על פי סעיף קטן זה   .1.5115
 תקנון זה תהיינה בתוקף גם אם עזב את שנקר5 ועל פי יתר הוראות

זכות להכנסה לא תהיה לשנקר כל  1.54במקרה של המצאה פטורה לפי סעיף   1.51156
 מההמצאה5

ואשר  המצאת סטודנט אשר פותחה במהלך לימודיו בשנקר,שוחררו הזכויות בבמידה ו 1.51157
שנים  1שתחילתה ביום תחילת לימודי הסטודנט וסיומה בתקופה בגינה נרשם פטנט 

הזכויות המצאה שאותה , ו/או במקרה בו היקף המכירות השנתי של וסיום לימודילאחר 
$, יהא הסטודנט כפוף לחובת שיתוף 111,111עולה על סך של  לסטודנט ושוחררבה 

מרווחיו, וזאת לאורך תקופת הפטנט או לאורך תקופת  11%רווחים עם שנקר בגובה 
 $ שנתי, לפי העניין111,1115המכירות מעל 



7 

 

 השקעה 1.533

מסחרית, ידרשו  –במידה וכדי להגיע לשלב של ניצול ההמצאה בתנאי כדאיות כלכלית   1.51151
לא  –נוספות, יקבל שנקר על עצמו את הטיפול בהשגתם ואם לא ישיגם  השקעות כספיות

 מכך5 תחול עליו אחריות כל שהיא כתוצאה

עם זאת, במקרה וקשיים כספיים ימנעו משנקר ניצול ההמצאה, יהיה הממציא רשאי   1.51153
שה ההתחשבנות לגבי תוחזר לו לשימושו החופשי5 במקרה כזה תע לבקש שההמצאה

 ממציאוה ממציאהבעלות על הפטנט ממנו ל ההוצאות שהיו לשנקר עד למועד העברת
  יתחייב לכסות את ההוצאות5

 חובת סודיות 1.533

כל עוד לא הוגשה בקשת פטנט על המצאת שירות וכל עוד לא הודיעה הנהלת שנקר   1.51351
שהיא וששנקר מוותר על בדעתה לנצל את ההמצאה בכל דרך  בכתב לחוקר שאין

אדם אחר, שהדבר נמסר לו בסוד,  וכל ממציאזכויותיו בהמצאה, לא יגלו או יפרסמו ה
הנהלת שנקר  לחוק( ללא הסכמת 141פה על ההמצאה )סעיף -פרטים בכתב ו/או בעל

 בכתב5

לעיל, רשאי עובד לפרסם המצאת שירות אם אירע אחד  1.51351על אף האמור בסעיף   1.51353
 מאלה:

 נמסרה לעובד הודעה בכתב על ידי הנהלת שנקר כי אין לשנקר זכויות בהמצאה5 ( א)

הודיעה הנהלת שנקר בכתב כי לשנקר זכויות בהמצאה, אך אין לו התנגדות  ( ב)
העובד, מאחר ואין הפרסום פוגע באפשרויות קבלת פטנט  לפרסום המבוקש על ידי

 על ההמצאה או ניצולה בכל דרך אחרת5

הודיעה הנהלת שנקר בכתב לעובד כי אין בכוונתה להגיש בקשה לפטנט על  ( ג)
 אחרת5 ההמצאה או לנצלה בכל דרך

 זכויות פרסום 1.531

העובדים מודעים לכך כי פרסום המצאה עשוי לגרום למניעת ניצולה המסחרי וימנעו   1.51151
 קבלת אישור הנהלת שנקר5 מלעשות כן לפני

אקדמאי, מחויב לאפשר ולעודד פרסום תוצאות מחקריהם של חברי הסגל  שנקר, כמוסד  1.51153
ותלמידיהם בפרסומים ובכנסים מדעיים5 יחד עם זאת, על מנת להגן על  האקדמאי

הרוחני הגלום בהמצאת השירות ועל מנת לשמור על  זכויות שנקר והממציא לגבי הקניין
ים, כפופה זכות הפרסום שלישי מחויבות זו בהסכמים אותם היא עורכת עם צדדים

 במסגרת  לעיל ולזכויות שניתנו לצד ג' 1.513האמורה לחובת הסודיות הקבועה בסעיף 
על  הממציאשבגינו חתם  או אספקת שירותים ממומן ו/או כל מחקר אחר קורס

 התחייבות להימנע ו/או לדחות פרסום, הכל כאמור באותה התחייבות5

 הגשת הצעות מחקר לגורמים עסקיים 1.534

על עובדי שנקר חל איסור מוחלט להתקשר עם גורם עסקי לצורך ביצוע מחקר, העברת  1.51451
לספק שירותים מדעיים או טכניים לגורם עסקי, שלא באמצעות  ידע ספציפי ו/או

מובהר בזאת כי חל  קבלת היתר בכתב משנקר5 שנקר וללאגורמים המוסמכים לכך בה
סור מוחלט על עובדי שנקר לנהל משא ומתן עם גורם עסקי שיש בו בכדי לחייב את אי

שנקר בכל דרך וכל משא ומתן מול גורם עסקי, לרבות לשם ביצוע עבודת מחקר ו/או 
העברת ידע ו/או אספקת שירותים ייעשה אך ורק באמצעות הגורמים המוסמכים לכך 

כלפי צד ג' כלשהו בגין התחייבות בשנקר5 למען הסר ספק, שנקר לא יהיה מחויב 
 שנעשתה בניגוד לאמור בסעיף זה5
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שנקר שומר לעצמו את הזכות לתבוע מעובדיו פיצויים בגין ידע כנ"ל או שירותים   1.51453
באמצעות הנהלת שנקר ו/או גוף אחר שהוסמך ע"י שנקר ו/או  שסופקו לגורם עסקי שלא
 ללא קבלת היתר משנקר5

כל המעורבים במחקר הממומן ע"י גורם עסקי, יחתמו על הסכם התקשרות אשר יקבע   1.51451
וחובותיהם לשמירה  הממציאיםשל  הפרסוםהקניין הרוחני וכן את זכויות את זכויות 

היתר הצהרה של  על סודיות הידע הספציפי שנצטבר ויצטבר במהלך המחקר ויכלול בין
בר ושיצטבר במהלך המחקר הינו רכוש החותם והסכמתו לכך שכל ידע ספציפי שנצט

ואין לעשות בו שימוש שלא באישור הגורמים המוסמכים לכך בשנקר, אלא אם  שנקר
 ניתנה רשות מראש ובכתב לעשות שימוש כאמור5

ביקור של נציגי גורם עסקי בשנקר, יתואם מראש מול הנהלת שנקר ו/או מי שהוסמך  1.51454
ביקורים כאמור, אם יתעורר חשש סביר כי הדבר  מטעמה והנהלת שנקר רשאית לאסור 

 עלול לפגוע באינטרס של שנקר5

 הגנה על המצאות ופטנטים של שנקר בעת ביצוע עבודות חוץ .1.53

 מבוא  1.53.53

שנקר מעודד את חברי הסגל האקדמאי לפעול במלוא מרצם לפיתוח עיוני ומעשי של פרי עבודתם 
אלו מחוץ לשנקר במסגרת עבודת חוץ, יציאה לשבתון או  לעיתים מתבצעים פיתוחים המחקרית5

)להלן: "חל"ת"(5 במקרים אלו עשוי העובד להמציא או לפתח המצאות  לחופשה ללא תשלום
זכויות לגביהן5 אולם קיימת גם האפשרות שבמהלך  שאינן המצאות שירות ולפיכך אין לשנקר

 -ולו גם חלקית -העובד המצאות שהן פתחביצוע עבודת חוץ יציאה לשבתון או לחל"ת, ימציא או י
בשנקר ולפיכך לשנקר  הומצאו או פותחו עקב שירותו בשנקר או תוך שימוש במחקר שנערך

 זכויות בעלות בהן5

 חובת דיווח 1.53.53

"ת או להתקשר בהסכם יעוץ או בהסכם לביצוע עבודת חוץ אחרת לעובד המתעתד לצאת לח
יצוע ההתקשרות בהסכם כאמור, הצהרה בנוסח המובא להנהלת שנקר, לפני ב כלשהי, יגיש

בית ספרי הרלבנטי ומהות העיסוק של העובד -זהות הגוף החוץ בנספח א' לתקנון זה, בה יפורטו
, מיד עם 'בשבנספח בנושאים עליהם הצהיר בטופס  במסגרת גוף זה5 על העובד לדווח על כל שינוי

לשנקר וכן עם שובו של העובד לפעילות  ובד מחוץתחולתו5 בנוסף, בתום כל שנה לפעילותו של הע
 לתקנון זה5 'גשבנספח  רגילה בשנקר, ימלא העובד הצהרת דו"ח פעילות בנוסח כדוגמת הנוסח

ב' מובאים בנוסח שיושם עם החלת התקנון5 על שינוי בנוסח נספחים אלו תימסר -נספחים א' ו
 ויצורף לה השינוי המתוכנן5יום לפני החלת השינוי  61הודעה מוקדמת  לחברי הסגל

בכל אחד  עניינים בהם מומלץ לעובדים לקבל אישור מראש ובכתב מאת הנהלת שנקר   1.51.51
מהמקרים הבאים, מומלץ לעובדים לפנות להנהלת שנקר, בבקשה למתן אישורה בכתב 

לנושאים המתייחסים לקניין רוחני העשוי להיווצר במהלך ביצוע עבודת חוץ או  ומראש
 או בחל"ת: הלך פעילות העובד בשבתוןבמ

יציאת עובד לחל"ת שבמהלכה יעסוק העובד בעיסוק או פעילות כלשהם בנסיבות  )א( 
שיושגו, במלואן או בחלקן, ע"י העובד, לבדו או ביחד עם  בהן הקניין בהמצאות

 האמורים, יוקנה למישהו זולת שנקר5 אחר או אחרים, במהלך העיסוק או הפעילות

קשרות העובד בהסכם לביצוע עבודת חוץ כלשהי ולפי תנאי ההסכם האמור או הת )ב( 
בהמצאות שיושגו, במלואן או בחלקן, ע"י העובד, לבדו או ביחד  מכוח הדין, הקניין

עבודת החוץ האמורה, יוקנה למישהו, זולת  עם אחר או אחרים, במהלך ביצוע
 שנקר5
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בתו של עובד לשנקר ולגוף אחר בו הוא במקרים נוספים, בהם תיתכן סתירה בין חו )ג( 
הקשורים בהמצאות ולפטנטים, מומלץ כי העובד ידווח על כך  מעורב בנושאים

את אישורה בכתב ומראש למעורבותו  בהקדם האפשרי להנהלת שנקר ויבקש
שבעקבותיו לא נתקבל  האמורה5 מובהר כי הימנעות מדיווח או מתן דיווח כאמור

חובת  ו מזכויות שנקר במקרה של הפרה מצד עובד שלהאישור המבוקש, לא יגרע
 הנאמנות שלו כלפי שנקר5

 המצאה משותפת 1.536

במקרה של המצאה משותפת בין עובד עם חבר סגל ממוסד אחר ורישום משותף של פטנט, יודיע 
והנהלת שנקר או גוף אחר שיוסמך ע"י שנקר יבחן את בסמוך לאחר גילויה, ההמצאה  העובד על
הספציפי ובהתאם לכך ייערך בין הצדדים הסכם  שימוש שנעשה במשאבי שנקר ובידעמידת ה

 חלוקת הזכויות בפטנט5

 מניעת ניגודי עניינים 1.537

עובד ימנע, כמיטב יכולתו, ממצב של ניגוד עניינים מול שנקר5 מבלי לגרוע מהאמור,   1.51751
מובהר כי התחייבות והמחויבות של העובד כלפי שנקר, בתוקף היותו מועסק על ידי 

 שנקר, גוברת על ההתחייבויות לגורמים עסקיים כלשהם5 

יתר שניתן לו כמפורט עובד המועסק באספקת שירותים לצד ג' כלשהו, בהתאם לה 1.51753
לעיל, ידאג במהלך אספקת השירותים למילוי כל התחייבויותיו כלפי  1.51.51בסעיף 

שנקר, לרבות אי גילוי מידע סודי ואי העברת זכויות כלשהן, לרבות בדרך של גילוי, 
 בהמצאות וידע שנוצרו במסגרת עבודתו בשנקר5 

ת השבתון או בחל"ת, לפי העניין, מלגלות עובד בשבתון או בחל"ת ידאג במהלך תקופ 1.51751
סודות של שנקר ולהעביר, לרבות בדרך של גילוי, זכויות כלשהן בהמצאות וידע שנוצרו 

 במסגרת עבודתו בשנקר5 

 תחולה 1.533

 תקנון זה ייכנס לתוקפו עם פרסומו5  1.51851

נתו כעובד בו או מטעמו הוראות תקנון זה יחולו על כל עובד בשנקר במשך כל תקופת כהו  1.51853
 נוספת של שלוש שנים מתאריך סיום עבודתו בשנקר5 ובמשך תקופה

 גוף משפטי 1.533

שנקר רשאי להקים גוף משפטי מטעמו לצורך טיפול, רישום ומימוש זכויות של המצאות ופטנטים 
גוף חל עליהם5 כל זכויות שנקר המעוגנות בתקנון זה, רשאי הוא להעבירם לאותו  שתקנון זה

הוא זה שיישא באחריות לשמירת הזכויות המוקנות לו בתקנון  - שנקר משפטי, אלא שכלפי עובד
 זה5
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 טופס גילוי המצאה –א'  נספח

 לכבוד

 )להלן: "שנקר"( שנקר הנדסה5 עיצוב5 אמנות

  חדשה המצאה גילוי בדבר הודעה

 ____________________________________(:אנגלית/או ו)עברית  ההמצאה שם 15

____________________________________________________________ 

 מהות  ,רקע הכולל ההמצאה של עמודים 1-2 בין קצר אורית לצרף נא) ההמצאה תוכן 35

 (5ויתרונות

 

 _______________________________________________:ההמצאה תחום 15
____________________________________________________________ 

 

 (:בעיגול להקיף)נא  ההמצאה מהות 45

 ו5 אחר ________________; א5 תהליך;  ב5 שיטה;  ג5 עיצוב;  ד5 מוצר;  ה5 הרכב

  

 (:בעיגול להקיף)נא  ההמצאה שלב 5.

 ר; ה5 אחר __________א5 רעיון;  ב5 פיתוח התחלתי;  ג5 פיתוח מתקדם;  ד5 דגם מוצ

 

 ?(בעיגול להקיף)נא או הועבר לצד ג'  פורסם ההמצאה אודות מידע האם 65

)לרבות  והיכן)כתבה, תערוכה, מאמר, הרצאה, כנס, כתב עת(  באיזה אופן –א5 לא; ב5 כן 
 ______________________________________                                                                  כותרת הפרסום ותאריך הפרסום(

____________________________________________________________ 

 

 ?כלשהו גורם י"ע זו המצאה לגבי פטנט בקשת הוגשה האם 75

מספר בקשה: _____________; תאריך: _____________ מגיש  –א5 לא; ב5 כן  
 הבקשה:_________________5

 

ציין הגורם המממן  –א5 לא; ב5 כן (: מאחד יותר לסמן מימון פיתוח ההמצאה )ניתן 35
 ואחוז המימון:

 שנקר 

 בשנקר לחדשנות המרכז 

 _______________ מדען ראשי  במסגרת תוכנית 

 __________________ משרדי ממשלה אחרים 

 __________________ חברה עסקית 

 __________________ קרן מדעית 

 _____________________ אחר 
 

 ?אחר לגורם כלשהן זכויות לתת או זו המצאה למסור כלשהי התחייבות קיימת האם 35

 מי ומהי ההתחייבות _____________________________________ –א5 לא; ב5 כן 
 

____________________________________________________________ 
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 התגלה:   מה –5 לא; ב5 כן אהאם התבצע סקר פטנטים ו/או סקר פרסומים:  315
 

______________________________________________________________ 
 

 פרטים אודות הממציאים וחלקם בתרומה לפיתוח ההמצאה: 335

חלקו בהמצאה  שם הממציא
 באחוזים

תפקיד 
 )סגל/סטודנט/פרטי(

פרטי  חתימה
 התקשרות

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 אישור 335

 בזאת/ת ומתחייב, זה המצאה גילוי בטופס הנתונים נכונות את מטה בחתימתי/ת מאשר הנני
לקיים את מלוא התחייבויותיי בהתאם לתקנון הקניין הרוחני של שנקר, לרבות  לא להעביר 
מידע כלשהו הקשור בהמצאה לכל צד שלישי, לשתף פעולה עם רישום ההגנה על הקניין 

 התקנון כאמור5 הרוחני במידת הצורך ולהמנע מפרסום אלא בהתאם להוראות

 לראיה באנו על החתום:

 שם: _______________ תאריך: ________________ חתימה: _____________

 שם: _______________ תאריך: ________________ חתימה: _____________

 שם: _______________ תאריך: ________________ חתימה: _____________

 תאריך: ________________ חתימה: _____________שם: _______________ 

 

 ________________________________הערות ראש המחלקה לגבי ההמצאה:   115

____________________________________________________________ 

 ***יש להעביר טופס זה למרכז לחדשנות בשנקר***

 

 פנימי לשימוש

 _______מועד קבלת הטופס: __________

 החלטה בדבר ההמצאה: _____________________________________________


