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סודי

טופס הודעה על תגלית
ניתן לעיין בתקנון הפטנטים והתגליות באתר רשות המחקר
http://www.biu.ac.il/RA/www/downloads/forms/patentim.doc

או במשרדי סגן הנשיא למחקר ורשות המחקר

.1

שם/תאור תגלית )עברית ואנגלית(………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

.2

החוקר המתאם את הנושא:
שם

______________________

טלפון

______________________

כתובת אלקטרונית ______________________

___________________________________________________________________

ימולא ע"י רשות המחקר
חותמת קבלה
.1

התקבל בתאריך ______________

.2

נבדק והועבר ליו"ר הועדה בתאריך _________________

הערות………………………………………………………………………………………… :
…………………………………………………………………………………………
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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 28.11.96
.1

א .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'(
……………………………………………………………………………………
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'(
……………………………………………………………………………………
ג .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'(
……………………………………………………………………………………
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.2

השם המוצע לתאור התגלית )עברית ואנגלית(.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

.3

הסבר קצר של התגלית.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

.4

יתרונות התגלית על מוצרים הקיימים בתחום זה כיום.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

.5

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.

.6

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

.7

האם הוגשו בקשות קודמות לרישום הפטנט? פרט.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

.8

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

פוסטרים,
שנאמר
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.9

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

.10

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

.11

האם היו שותפים למחקר? פרט.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

.12

האם קיימות זכויות לאותם גורמים? פרט.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

.13

מה היו מקורות המימון למחקר? פרט.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

.14

מה היקף המימון שיידרש לפיתוח התגלית עד למסחורה? פרט.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

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 -40%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

מעמד
)זכאי/אחר(

חלוקת  %התמלוגים
בין החוקרים השותפים

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.
" 2זכאי" – עובד האוניברסיטה בין קבוע ובין ארעי ,בין בסגל האקדמי ובין עובד מינהלי ,סטודנט ,תלמיד מחקר ,עובד מינהלי או חבר
סגל אקדמי הנמצא בשבתון או בהשתלמות מטעם האוניברסיטה או בחל"ת.
 3תגלית שהיא תגלית מזכה – מ"ההכנסות נטו" אשר תהיינה מכל תגלית שנוצלה באמצעות החברה ,תקבל האוניברסיטה  60%והזכאי
או יורשיו .40%
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DIVISION OF INVENTORS’ PORTION OF FUTURE
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)
(b)

____% to __________________________________
(print name)
____% 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 _______________________

INV. 3 ______________________

INV. 4 _______________________
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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.

