סודי

טופס הודעה על תגלית
טופס זה כפוף להוראות תקנון הפטנטים והתגליות של
האוניברסיטה כפי שישתנה מעת לעת .המגישים טופס זה נדרשים
לעיין בתקנון ,ולפעול בהתאם להוראותיו ,ואין במסירת הטופס
יציאת ידי חובת יתר ההוראות שבתקנון .ניתן לעיין בתקנון באתר
http://www.biu.ac.il/RA/www/downloads/forms/patentim.docרשות המחקר
או במשרדי סגן הנשיא למחקר ורשות המחקר

.1

שם/תאור תגלית (עברית ואנגלית):
עברית:
אנגלית:

.2

החוקר המתאם את הנושא:
שם
טלפון
כתובת אלקטרונית

.3

הינך מוזמן לקבל הדרכה ו/או יעוץ לגבי מילוי הטופס ע"י  ......בביראד.

___________________________________________________________________

ימולא ע"י רשות המחקר
חותמת קבלה
.1

התקבל בתאריך ______________

.2

נבדק והועבר ליו"ר הועדה בתאריך _________________

הערות:
……………………………………………………………
1

הודעה על גלוי תגלית
הערה :אם יש יותר מממציא אחד יש למלא פרטי כל אחד מהם בסעיף  1ועל כל אחד מהם
לחתום במקום המיועד לכך בסוף הטופס .סדר השמות כפי שמופיע בטופס זה,
יופיע כך בבקשת הפטנט.
הודעה זו מוגשת בהתאם לסעיף  6לתקנון הפטנטים והתגליות מיום 69.11.86
.1א.
שם הממציא
אזרחות
מס' תעודת זהות /דרכון
מען
מחלקה
תפקיד/משרה
דרגה
היקף משרה

הנסיבות/המסגרת בהם הגעתי לדבר החדש (לדוגמא :לימודים ,עבודת מחקר וכו')

מה תרומתו של הממציא לתגלית (למשל :בעל הרעיון המקורי ,תכנן את הניסויים ,ביצע את הניסויים ,כתב את
התוכנה וכו').
האם הנושא המתואר על ידך פותח בזמן היותך בשבתון או בחל"ת במוסד אחר? במידה וכן אנא ציין את שם
המוסד.

האם חתמת או נדרשת לחתום על התחייבות הנוגעת לזכויותיך הקנייניות בתגליות שיפותחו בזמן שהותך
במוסד? שבתון/חל"ת? פרט את תוכן ההתחייבות וככל שאפשר צרף המסמך המתאים.
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ב.
שם הממציא
אזרחות
מס' תעודת זהות /דרכון
מען
מחלקה
תפקיד/משרה
דרגה
היקף משרה
הנסיבות/המסגרת בהם הגעתי לדבר החדש (לדוגמא :לימודים ,עבודת מחקר וכו')

מה תרומתו של הממציא לתגלית (למשל :בעל הרעיון המקורי ,תכנן את הניסויים ,ביצע את הניסויים ,כתב את
התוכנה וכו').

האם הנושא המתואר על ידך פותח בזמן היותך בשבתון או בחל"ת במוסד אחר? במידה וכן אנא ציין את שם
המוסד.

האם חתמת או נדרשת לחתום על התחייבות הנוגעת לזכויותיך הקנייניות בתגליות שיפותחו בזמן שהותך
במוסד? שבתון/חל"ת? פרט את תוכן ההתחייבות וככל שאפשר צרף המסמך המתאים.

ג.
שם הממציא
אזרחות
מס' תעודת זהות /דרכון
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מען
מחלקה
תפקיד/משרה
דרגה
היקף משרה

הנסיבות/המסגרת בהם הגעתי לדבר החדש (לדוגמא :לימודים ,עבודת מחקר וכו')

מה תרומתו של הממציא לתגלית (למשל :בעל הרעיון המקורי ,תכנן את הניסויים ,ביצע את הניסויים,
כתב את התוכנה וכו').

האם הנושא המתואר על ידך פותח בזמן היותך בשבתון או בחל"ת במוסד אחר? במידה וכן אנא ציין את שם
המוסד.

האם חתמת או נדרשת לחתום על התחייבות הנוגעת לזכויותיך הקנייניות בתגליות שיפותחו בזמן שהותך
במוסד? שבתון/חל"ת? פרט את תוכן ההתחייבות וככל שאפשר צרף המסמך המתאים.

.2

השם המוצע לתאור התגלית (עברית ואנגלית).
עברית:

אנגלית:

.3

הסבר קצר של התגלית.
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.4

תאר הסטנדרט הקיים היום בתחום ,ובמה התגלית מהווה יתרון על פניו?

.5

שלב הפיתוח של ההמצאה (נא לבחור)
תיאורטי ()Theoretical
מחקר מקדים ()Preliminary Research
שלב מחקר מתקדם ()Advanced Research Stage
הסתיים שלב המעבדה ()Completed in Laboratory
קיים אב טיפוס עובד ()working prototype
אחר

.6

תאור מפורט של התגלית (התאור יהיה מפורט דיו כך שניתן יהיה להבין הבנה מלאה את
התגלית מהפירוט בטופס זה ,ללא צורך בהסבר בעל-פה או במסמכים נוספים) .יש לצרף נוסחאות,
שרטוטים ,תרשימים ,צילומים ,דוגמאות ,דוח"ות וכל חומר אחר שיידרש להבנת התגלית.
צרף נספח.

.7

אילו חיפושי ספרות/פטנטים נעשו בתחום התגלית .נא פרט.

.8

האם הוגשו בקשות קודמות לרישום הפטנט? פרט.

.9

האם התגלית פורסמה או הובאה לידיעת הציבור בכל צורה שהיא (כולל הרצאות ,פוסטרים ,פרסומים
מדעיים ,הצגה בע"פ של הרעיון לפני פורום של יותר משני אנשים מבלי שנאמר שהנושא סודי וכו') .פרט.

.11

האם אתה מתכוון לפרסם את התגלית? אם כן מהו לוח הזמנים והיכן יקרה הדבר (מאמר ,כנס וכו') אם
קיימת כבר טיוטא של מאמר נא לצרפה.

.11

האם הנושא המתואר על ידך הוצע למכירה או בכל אופן מסחרי אחר לגורם כלשהוא חוץ מאוניברסיטת
בר-אילן? פרט .

אם התגלית טרם פורסמה במקרה שתתקבל החלטה להגיש בקשה לפטנט ,אנו מתחייבים לא לגלות את
תוצאות המחקר ללא סכמה של בר-אילן חברה למחקר ולפיתוח בע"ח.
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.12

האם היו שותפים למחקר/לתגלית? פרט.

.13

האם קיימות זכויות לאותם גורמים? פרט ,גם באחוזים

.14

מה היו מקורות המימון למחקר? האם השתמשת בציודים ,חומרים ,דגמים ,מתנות ותמיכה כלשהי
אחרת שסופקה ע"י גוף שלישי או דוגמאות ביולוגיות שהושגו ע"י בני אדם ,אם כן נא לפרט .במקרה של
דוגמאות מבני אדם האם הושגה הסכמה מאנשים אלו ..והאם קיימת מחויבות כספית מפירות התגלית
לגורם המממן? פרט

.11

מה היקף המימון שיידרש לפיתוח התגלית עד הוכחת היתכנות? פרט.

.16

מה הן תוכניותך העתידיות לפיתוח התגלית ומה המועד המשוער לפיתוח (תחילת עבודה ,הוכחת תקפות
עקרונית ,בנית אב טיפוס וכדומה).

.17

מה החשיבות המסחרית של התגלית ,מה גודל השוק בתחום זה ומה להערכתך יהיה נתח השוק לתגלית
שהינך מציע/ה.

.18

האם אתה מכיר חברות מסחריות שיש להן ענין בתחום התגלית (למשל :חברות שתומכות במחקרים
דומים ,שנציגיהם משתתפים בכנסים וכו') אם כן ציין את שמותיהם ואם אפשר את אנשי הקשר בחברה.
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השאלות הבאות מתייחסות לתגליות בתחום התוכנה
 .1האם לאפליקציית התוכנה יש שם ומספר גרסה?

 .1א .במקרה של קוד מקור שפותח ע"י הממצאים שבסעיף  1באלו קבצי מקור נעשה שימוש .נא
לספק רשימה.

ב .מה היתה שפת התכנות?

 .2מה היו כלי הפיתוח שבהם נעשה השימוש לכתיבת קוד המקור .נא לספק רשימה

. 2א .אלו הערות על הגנה על זכויות היוצר נכללו בקבצי קוד המקור?

 .3במקרה של גרסאות חדשות של תוכנה באילו קבצים מקוריים נעשו השינויים התוספות או
ההשמטות מאז הגרסה הקודמת

 .4אלו קבצים של תיעוד או קבצים אחרים נדרשים למשתמש כדי להשתמש לפתוח ולתחזק את
התוכנה .נא לספק רשימה

 .1לציין האם קבצי המקור חולקו או הופצו מחוץ לאוניברסיטה? ואם כן באיזו צורה ולמי
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 .6האם קבצי המקור זמינים להורדה באינטרנט ,אם כן נא לספק את  URLולפרט את התנאים
שבהם מותרת הורדה.

 .7נא לספק את רשימת התוכנות החיצוניות (קבצים וספריות) שמספקות את הפונקציות הנדרשות
ע"י האפליקציה או התוכנה החדשה.

 .8איזו ארגון הינו הבעלים של כל חלק מהתוכנה וכיצד השגת כל חלק כזה של התוכנה?

 .9נא לספק פירוט של פרטי הרישיון או שמדובר ברישיון סטנדרטי לקוד פתוח .במקרה זה נא לתת
את שם הרשיון

חתימה

חתימה

חתימה

תאריך
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חלוקת התמלוגים מהכנסות עתידיות ממסחור הפרוייקט בין החוקרים השותפים לתגלית
בכל הנוגע לתגלית משותפת 1של מספר חוקרים יהיו כל הזכאים 2זכאים במשותף ל -41%מההכנסות נטו
מהתגלית ,וזאת כפי שמוסדר בסעיף  11.1לתקנון הפטנטים והתגליות.3
בכל הנוגע לתגלית משותפת בה אחד הזכאים או יותר אינו כפוף לתקנון הפטנטים והתגליות של האוניברסיטה,
תקבע ועדת התגליות של האוניברסיטה את שיעור הבעלות הראוי של השותף לתגלית שאינו "זכאי" כהגדרתו
בתקנון הפטנטים והתגליות ,תודיע החלטתה ל"בר-אילן חברה למחקר ולפיתוח בע"מ" ,והחברה תנהל מו"מ עם
אותו שותף שאינו זכאי על שיעור הבעלות וחלוקת הרווחים בתגלית המזכה.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

שם התגלית:
הרינו להורות בזה כי חלקם של החוקרים מהכנסות עתידיות ממסחור התגלית הנ"ל יהיה כמפורט להלן.

שם

חלוקת  %התמלוגים
בין החוקרים השותפים

מעמד
(זכאי/אחר )

חתימה

הוראה זו הינה תקפה אלא אם תוחלף בטופס חתום הנושא תאריך מאוחר יותר .כל שינוי דורש חתימת כל
החוקרים המפורטים לעיל .

" 1תגלית משותפת" –תגלית שאליה הגיעו מספר אנשים במשותף והטענים לזכות בגינה.
עובד האוניברסיטה בין קבוע ובין ארעי ,בין בסגל האקדמי ובין עובד מינהלי ,סטודנט ,תלמיד מחקר ,עובד – "זכאי"
מינהלי או חבר סגל אקדמי הנמצא בשבתון או בהשתלמות מטעם האוניברסיטה או בחל"ת.
מ"ההכנסות נטו" אשר תהיינה מכל תגלית שנוצלה באמצעות החברה ,תקבל האוניברסיטה – 3תגלית שהיא תגלית מזכה
 06%והזכאי או יורשיו .06%
2
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DIVISION OF INVENSROTUP ROSNRIPR P RSROT
INCOMES UPON COMMERCIALIZATION OF PATENT

DATE:

BIFILE NO:

SUBJECT OF INVENTION/PATENT:
We hereby instruct you to pay out the inventors’ portion of incomes due from future
commercialization of the above patent as indicated below. These instructions are
irrevocable unless replaced by a new later dated signed document. Any change requires
the signature of all inventors listed below.

A.

NAMES OF INVENTORS:
(a)

% to
(print name)

(b)

% to

(c)

% to

(d)

% to

B. SIGNATURES

For Bar-Ilan University
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DECLARATION OF TRUE INVENTORSHIP
BIFILE NO:

DATE:

SUBJECT OF INVENTION/PATENT:
I/We, the undersigned, hereby declare that I/we am/are the sole inventor(s) of the
above invention/patent and that what follows is the order in which the names of the
inventors should appear on the patent. We also declare that a copy of the Patent
Regulations which were approved by the University authorities on November 28,
1996 has been seen by us and we are fully cognizant of our rights and obligations
thereunder.
PLEASE TYPE
INVENTOR # 1:
NAME:

DEPT:

HOME ADDRESS:
ZIP CODE:
CITIZENSHIP (S):
ISRAELI ID NO:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------INVENTOR # 2:
NAME:

DEPT:

HOME ADDRESS:
ZIP CODE:
CITIZENSHIP (S):
ISRAELI ID NO:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------INVENTOR # 3:
NAME:

DEPT:

HOME ADDRESS:
ZIP CODE:
CITIZENSHIP (S):
ISRAELI ID NO:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------INVENTOR # 4:
NAME:

DEPT:

HOME ADDRESS:
ZIP CODE:
CITIZENSHIP (S):
ISRAELI ID NO:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIGNATURE (S):
INV. 1

INV. 2
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INV. 3

INV. 4

Note: 1. It is essential that all true inventors be listed, otherwise it is a cause of
disallowing the patent in the USA.
2. Nobody should be listed as an inventor unless he made a definite scientific
contribution to the inventive process.
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ASSIGNMENT
For good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which is hereby
acknowledged, the undersigned:
Name:
Address:
City:
Israel
hereby sell(s), assign(s) and transfer(s) to:
Bar-Ilan University
52 900 Ramat Gan
Israel

(hereinafterP calledP theP “Assignee”),P itsP successors, assigns, nominees or other legal
representatives,PthePundersignedUsPentirePrights,PtitlePandPinterestPinPandPtoPthePinventionPtitled:
_____________________________________________________________________

described and claimed in the following Provisional Patent Application:

Provisional Patent Application to be filed in the USA
and in and to said Patent Application, and all original and reissued Patents granted therefore, and all divisions
and continuations thereof, any corresponding PCT Patent Application and the National Phases thereof, including
the right to apply and obtain Patents in all other countries, the priority rights under International Conventions,
and the Letters Patent which may be granted thereon:
covenant that the undersigned have (has) the full right to convey the entire interest therein assigned;
authorize(s) and request(s) the Registrar of Patents, and any Official of any country whose duty it is to issue
Patents on applications as aforesaid, to issue the said Letters Patent to the said Assignee;
and agree(s) to sign all lawful papers, make all rightful oaths, do all lawful acts requisite for such Patent
Applications, and do everything possible to aid said Assignee to apply for, obtain and enforce Patent protection
for said invention.

_____________________________________
Name:
Date:________________________________
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Bar-Ilan Research & Development Company Ltd.
“The Technology Transfer Company of Bar-Ilan University”
Bar-Ilan University Campus, Ramat-Gan 52900, Israel
Phone: 972-3-5318441
Fax: 972-3-5356088
http://www.biu.ac.il/birnd
e-mail:birnd@mail.biu.ac.il

Title:
Name:
Department:

Description of Technology:

Project Status:

Commercial Significance:

Status:
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Project Title:
Inventor:
Field:
Background: (unmet need, scientific rational, applications)

Description of Technology: (including highlight of studies done)

Project Status: (concept, pilot, initial prototype.. please elaborate)

Key Words:
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