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 . 0כללי
 .0.0מטרות הנוהל
נוהל זה קובע כללים מחייבים בדבר כל אמצאה שהמציא עובד של הכללית ו/או מי שהיה
עובד הכללית וטרם חלפו  08חודשים מאז הסתיימה העסקתו בכללית ו/או שהומצאה
במוסד ממוסדות הכללית ו/או תוך שימוש במשאבי הכללית ,כהגדרת מונחים אלה להלן.
בכלל זאת ,אך מבלי לגרוע מכלליות המפורט בנוהל זה ,מטרת נוהל זה הינה לקבוע
כללים בדבר:
 .0.0.0הזכויות באמצאות שנוצרו במוסדות הכללית ו/או תוך שימוש במשאבי הכללית
ו/או אמצאות שנוצרו על ידי עובדים (לרבות מי שטרם חלפו  08חודשים מיום
סיום העסקתם בכללית);
 .0.0.3חובת דיווח לחברת מור יישום מחקרים בע"מ (להלן " -החברה") ולכללית על ידי
עובד (לרבות מי שטרם חלפו  08חודשים מיום סיום העסקתו בכללית) ,אשר המציא
אמצאה ,ועל ידי אדם אחר שהמציא אמצאה במוסד של הכללית ו/או תוך שימוש
במשאבי הכללית ,טרם הדיווח על כך לכל גוף אחר ,וחובת הסודיות של ממציא
כאמור ושל עובדי הכללית ביחס לאמצאות שאליהן הגיע או שהגיעו לידיעתו;
 .0.0.2הכללים להגשה של נתוני אמצאות לחברה;
 .0.0.4קביעת הליכי הטיפול באמצאות על ידי החברה;
 .0.0.5קביעת חלוקת ההכנסות שיצמחו כתוצאה מניצולן המסחרי של אמצאות שירות,
כהגדרת מונח זה להלן ,בין החברה לבין הממציאים.
 .0.3עיקרי הנוהל
 .1.2.1אין בעיקרי הנוהל כדי למצות או לגרוע מאיזו מההוראות המפורטות בגוף הנוהל,
והם מוצגים להלן לשם הנוחות בלבד .הנוסח המחייב בכל עניין ועניין הינו הנוסח
המלא המובא בגוף הנוהל.
 .0.3.3בהתאם לנוהל זה ,הבעלות המלאה באמצאת שירות לרבות בכל המסמכים הנלווים
לה ,וכל זכות העולה ביחס לאמצאת השירות ,לרבות זכויות קניין רוחני ,מוקנית
באופן בלעדי לכללית.
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 .0.3.2בהתאם להסכם שבין הכללית לבין החברה ,החברה עוסקת ,בין היתר ,במסחור
אמצאות שירות וכן בקידום המחקר היישומי בכללית .הבעלות באמצאות שירות
מוסבת לחברה ,אשר הינה הגוף היחיד הזכאי לעשות כל שימוש באמצאת שירות,
לרבות טיפול ו/או מסחור ו/או ניהול משא ומתן מסחרי ו/או ניצול ו/או הגנה ו/או
אכיפת זכויות מכוחה ,לרבות על דרך רישום פטנטים ,סימני מסחר ,זכות יוצרים
(בטריטוריות בהן נדרש רישום) ,מדגמים ,כינויי מקור ,זכות מטפחים.
" .0.3.4אמצאת שירות" הינה כל אחת מאלה:
א.

אמצאה ,שעובד יצר ,עקב עבודתו בכללית ,או בתקופת עבודתו בכללית ,והכל אף
אם במקביל לעבודתו בכללית עבד אותו עובד בעבודה נוספת מחוץ לכללית ,ובכלל
זה עבודה נוספת מחוץ לכללית במוסד מחקר או במוסד אקדמי;

ב.

אמצאה שמי שהיה עובד הכללית המציא בטרם חלפו  08חודשים מיום סיום
העסקתו בכללית;

ג.

אמצאה שנוצרה בבית חולים או במוסד אחר של הכללית;

ד.

אמצאה שנוצרה על ידי אדם כלשהו (לרבות סטודנט ,גימלאי  ,מתנדב ,מדען או
רופא אורח) ,ושבהשגתה נעשה ניצול של משאבי הכללית.

.0.3.5

אמצאת שירות לא תיחשב כקניינה של החברה ,אם קבעה החברה ,על-פי שיקול
דעתה ,כי התקיימו בה כל התנאים המצטברים המפורטים בסעיף  4.2לנוהל זה.

.0.3.6

על מי שהמציא אמצאה חלה חובה לדווח לחברה ולכללית על האמצאה שהשיג,
סמוך ככל האפשר האמצאה למועד המצאתה ,וזאת בכתב ,על גבי טופס "הודעה על
אמצאה" המצורף לנוהל זה כנספח א'.

.0.3.7

מחלוקות בעניינים הקשורים באמצאות שירות ,ואשר לא ניתן ליישבן במשא ומתן
בין החברה ,הכללית והממציא (או הממציאים – לפי העניין) ,יועברו להכרעת
הוועדה למסחור אמצאות שירות וקניין רוחני הפועלת ליד החברה .החלטות
הוועדה הינן סופיות ומחייבות את כל הצדדים הנוגעים בדבר.

.0.3.8

הכנסות נטו (כהגדרת מונח זה להלן) שתתקבלנה בקשר עם אמצאת שירות
רלוונטית ,תחולקנה בין החברה לבין הממציא (או הממציאים – אם מדובר
באמצאה משותפת) ,לפי השיעורים שלהלן 41% :מההכנסות נטו לממציא (או
לממציאים);  61%מההכנסות נטו לחברה.
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.0.3.9

הבעלות באמצאת שירות אשר החברה החליטה כי היא אינה מעוניינת בה ,תוקנה
לממציא (או לממציאים – לפי העניין) ,בכפוף להתקיימותם של כל התנאים
המצטברים המפורטים בסעיף  8.0לנוהל זה .ההכנסות שתתקבלנה בקשר עם
אמצאת שירות שהבעלות בה הוקנתה לממציא כאמור ,תחולקנה בין החברה לבין
הממציא (או הממציאים – אם מדובר באמצאה משותפת) ,לפי השיעורים שלהלן:
 75%מההכנסות נטו לממציא (או ממציאים);  35%מההכנסות נטו לחברה.

.0.3.01

על ממציא חלה חובה לסייע לחברה בכל פעולה הנדרשת לדעתה בקשר עם הרישום
של זכויות ביחס לאמצאת שירות ועם ההגנה על בקשות וזכויות כאמור ,וכן בקשר
עם מסחורה של אמצאת השירות.

.0.3.00

ממציא שהמציא אמצאת שירות ועובד שנחשף לפרטים אודות אמצאת שירות
מחויבים לשמור בסודיות כל פרט הנוגע לאמצאה ,ובכלל זאת ,הם אינם רשאים
לגלות את פרטי האמצאה או כל מידע אחר לגביה ,טרם קיבלו לכך את אישורה
המפורש של החברה מראש ובכתב.

.0.3.03

חל איסור על פרסום של פרטי אמצאה ו/או אמצאת שירות ו/או תוצאות מחקר
הקשור אליהם ,שלא נתקבל ביחס אליו אישורה המוקדם בכתב של החברה
בהתאם להליך המפורט בסעיף  00.4לנוהל זה.

.0.3.02

כאמור ,אין בעיקרי הנוהל שלעיל ,המובאים לשם הנוחות בלבד ,כדי למצות או
לגרוע מאיזו מההוראות המפורטות המובאות בגוף הנוהל  -שהן בלבד מהוות את
הנוסח המחייב בכל עניין ועניין.

 .0.2חלות הנוהל
 .0.2.0נוהל זה בא במקום ,ומחליף ,כל נהלים ,תקנונים ,הוראות והחלטות שקדמו לו,
והמתייחסים לעניינים המוסדרים בו.
 .0.2.3נוהל זה יחול על כל הנהלות המוסדות והמחוזות בכללית ועל כל עובדי הכללית,
לרבות על עובדים אשר עסקו ו/או עוסקים במחקר במסגרת או במהלך עבודתם
בכללית ,לרבות עובדים אשר נמצאים בכל הפסקה ארעית ללא ניתוק יחסי
העבודה ,לרבות ומבלי לגרוע :חופשה שנתית ,שנת שבתון ,חופשת מחלה ו/או
תאונה ,מילואים ,חופשת לידה ,חופשה ללא תשלום ,חופשה או פגרה בשכר ,וכן על
עובדים לשעבר בכללית ,במשך תקופה של  08חודשים מיום סיום העסקתם
בכללית ,וכן על כל הגורמים האחרים הפועלים בבתי חולים ומוסדות אחרים של
הכללית ,לרבות סטודנטים ,גימלאים ,מתנדבים ,מדענים ורופאים אורחים.
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 .0.2.2אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מתוקפם של הסכמים ,אישורים או פעולות אחרות,
שנעשו וקיבלו תוקף לפני פרסום נוהל זה בהתאם לתקנונים ,נוהלים ,הוראות או
החלטות שקדמו לנוהל זה ,ומהאמור בהסכמים אישיים.
 .0.2.4נוהל זה ייכנס לתוקף החל מיום פרסומו .הוראות הנוהל הקודם (נוהל "הטיפול
בהמצאות ובפטנטים" מס'  01-05-94מיום  )09/02/1994ימשיכו לחול על כל
אמצאה שנמסרה עליה הודעה לפני מועד פרסומו של נוהל זה.
 .0.2.5הכללית ו/או החברה ,בהסכמת הכללית ,תהיינה רשאיות לשנות נוהל זה מעת לעת.

 . 3אחריות וסמכות
 .3.0האחריות הכוללת על ביצוע נוהל זה מטעם הכללית מוטלת על סמנכ"ל וראש חטיבת
בתי חולים בכללית.
 .3.3הסמכות לטפל בקניין רוחני של הכללית ,על פי הוראות נוהל זה ,הוטלה על ידי
הכללית על החברה ,כהגדרתה להלן .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,הסמכות לטפל
באמצאות שירות ובהגנתן ,לרבות על דרך רישום פטנטים ,סימני מסחר ,זכות יוצרים
(בטריטוריות בהן נדרש רישום) ,מדגמים ,כינויי מקור ,זכות מטפחים ,וכן הסמכות
לטפל במסחורן של האמצאות וניצולן ,הכל לפי הוראות נוהל זה ,מוקנות לחברה.

 . 2הגדרות ומונחים
משמעותם של הביטויים הבאים ,בנוהל זה ,היא כדלקמן:
" .2.0החוק"  -בהתאם לעניין :חוק הפטנטים התשכ"ז ;0967-פקודת הפטנטים והמדגמים;
חוק זכות יוצרים ,התשס"ח ;3117-חוק זכות יוצרים ;0900 ,פקודת זכות יוצרים;
פקודת סימני מסחר [נוסח חדש] ,התשל"ב ;0971-חוק הגנת כינויי מקור וציונים
גיאוגרפיים ,התשכ"ה ;0965-חוק זכויות מטפחים של זני צמחים ,התשל"ג ;0972-חוק
עוולות מסחריות ,התשנ"ט 0999-ו/או כל דין (לרבות פסיקה) ו/או כל דבר חקיקה אחר
או נוסף העוסק בהגנה על פיתוחים ,אמצאות ,מדגמים ,יצירות ,סודות מסחריים,
פטנטים ו/או כל קניין רוחני אחר ,לרבות דברי חקיקה שיבואו במקום או יתקנו את
החיקוקים הנזכרים לעיל.
" .2.3הכללית"  -שירותי בריאות כללית ,לרבות מוסדותיה ,חברות בשליטתה ,במישרין ו/או
בעקיפין ,מכוניה השונים ובתי החולים שלה ,בארץ ובחו"ל.
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" .2.2החברה"  -חברת מור-יישום מחקרים בע"מ ,אשר כתובתה ,נכון למועד כתיבת נוהל
זה ,היא רחוב הברזל  28רמת החייל ,תל אביב  .69701מידע עדכני בדבר כתובתה של
החברה יימצא במשרדי ההנהלה המרכזית של הכללית ובמשרדי ההנהלות של בתי
החולים והמחוזות שלה.
" .2.4הרופא הראשי"  -הרופא הראשי של הכללית ,הממונה בין היתר ,על תיאום הפעילות
המחקרית בכל מוסדות הכללית.
" .2.5עובד"  -כל עובד של הכללית ,לרבות רופא ,אח ,לבורנט ,חוקר ,איש סגל זמני או קבוע,
אשר בינו לבין הכללית חלים יחסי עובד ומעביד ,ובכלל זה ,עובד אשר נמצא בכל הפסקה
ארעית ללא ניתוק יח סי העבודה ,לרבות ומבלי לגרוע :חופשה שנתית ,שנת שבתון,
חופשת מחלה ו/או תאונה ,מילואים ,חופשת לידה ,חופשה ללא תשלום ,חופשה או פגרה
בשכר.
" .2.6עבודת חוץ"  -עיסוק או עבודה ,בנוסף לעבודה בכללית ,שבמסגרתם ניתנים שירותי
ייעוץ ו /או שירותי מחקר ,פיתוח ,מומחיות או שירותים אחרים כלשהם ,או כל עבודה
אחרת כלשהי ,בין זמנית ובין קבועה ,בין כשכיר ובין כעצמאי ,בין בשכר מלא ובין בשכר
חלקי.
" .2.7הוועדה"  -הוועדה למסחור אמצאות שירות וקניין רוחני ,הפועלת ליד החברה וחברים
בה )0( :סמנכ"ל בתי החולים או סמנכ"ל קהילה של הכללית (לפי העניין); ( )3נציג של
הלשכה המשפטית של הכללית; ( )2הרופא הראשי; ( )4יו"ר מועצת המנהלים של
החברה; ( )5מנכ"ל החברה; ( )6נציג חטיבת הכספים של הכללית; ( )7מומחים נוספים
שיזומנו לפי הצורך והעניין ע"י מנכ"ל החברה ,בתיאום עם הרופא הראשי .מועצת
המנהלים של החברה רשאית ,לפי שיקול דעתה ,לצרף חברים נוספים לוועדה .יו"ר
מועצת המנהלים של החברה יהא יו"ר הוועדה.
" .2.8משאבי הכללית"  -כל אחד מאלה :קרנות של הכללית ו/או החברה ו/או קרנות
המנוהלות על-ידי הכללית ו/או החברה; כח אדם של הכללית ו/או החברה; מעבדות,
מתקנים ,ציוד או משאבים אחרים של הכללית ו/או החברה; מימון ,מענק או כל תמיכה
כספית אחרת מאת הכללית ו/או החברה ו/או מקרן מקרנות הכללית ו/או מקרנות
המנוהלות על ידה ,לרבות תשלום רגיל על שעות עבודה הן בשעות משרה והן בעבודה
נוספת ; השתתפות במחקר המבוצע בכללית ו/או בחברה; ביצוע מחקר בהנחיית עובד או
בהנחיית בעל מינוי מטעם הכללית ו/או החברה; או ביצוע על-ידי עובד או בעל מינוי
כאמור של מחקר או פיתוח או ייעוץ או מתן כל שירות אחר ,הממומן על-ידי צד שלישי
כלשהו במסגרת הסכם שבין הצד השלישי האמור לבין הכללית ו/או החברה ,או
הסתייעות אחרת כלשהי בכללית ו/או בחברה.
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" .2.9אמצאה" – לרבות אמצאה ו/או פיתוח ו/או תגלית מדעית ו/או טכנולוגית ,בכל תחום
שהוא ,לרבות טכנולוגי ,עסקי או מסחרי ,בין שהיא מוצר ו/או תהליך ו/או שימוש חדשני
באמצאה ו/או בפיתוח ו/או בתגלית קיימת ובין שהיא תוצאת מחקר מוחשית (tangible

) ,research propertyלרבות ,בין היתר :ידע ( ;)Know Howטכנולוגיה; שיטה; פיתוח;
ו/או חבור סינטטי חדש ו/או הרכבה של רכיבים במבנה חדש; אורגניזם; בעלי חיים
טרנסגניים; חומר גנטי וחומר ביולוגי אחר; הרכב של חומרים; תרכובת כימית; מתקן;
מכונה; חומרה; חומר כימי; אלגוריתם; תוכנה; חבור חלקי תוכנה במבנה חדש הנותנים
ערך מוסף חדש; מעגל משולב; טופוגרפיה ( ;)mask worksזן צמחים (;)strain or species
סימן מסחרי ,כינוי מקור; סוד מסחרי; יצירה ,כהגדרתה בחוק זכות יוצרים ,התשס"ח-
 ; 3117מדגם; הכל ,בין אם הם כשירים לרישום ו/או הגנה לפי חוק או כל דין אחר ובין
אם לא ,ובהתייחס לזן צמחים – בין שהוא כשיר לרישום זכות מטפחים בו ,ובין אם לא;
לגבי המונחים "אלגוריתם" ו" -תוכנה" ,למעט אלגוריתם או תוכנה שנועדו לפתור בעיה
מתמטית או אבסטרקטית גרידא ,או המגלמים רעיון אבסטרקטי בלבד ,בין אם אלו
ניתנים ליישום ו/או שימוש תעשייתי ו/או מעשי ובין אם לא.
" .2.01אמצאת שירות"  -אמצאה שהינה אחת מאלה:
 .2.01.0אמצאה ,שעובד יצר ,עקב עבודתו בכללית ,או בתקופת עבודתו בכללית ,והכל
אף אם במקביל לעבודתו בכללית עבד אותו עובד בעבודה נוספת מחוץ לכללית,
לרבות במוסד מחקר או במוסד אקדמי;
 .2.01.3אמצאה שמי שהיה עובד הכללית המציא בטרם חלפו  08חודשים מיום סיום
העסקתו בכללית;
 .2.01.2אמצאה שנוצרה בבית חולים או במוסד אחר של הכללית;
 .2.01.4אמצאה שנוצרה על ידי אדם כלשהו (לרבות סטודנט ,גימלאי ,מתנדב ,מדען או
רופא אורח) ,ושבהשגתה נעשה ניצול של משאבי הכללית.
" .2.00ממציא"  -עובד שהמציא ,בין לבדו ובין במשותף ,אמצאה; וכן מי שהיה עובד
שהמציא ,בין לבדו ובין במשותף ,אמצאה ,בתקופה של  08חודשים מיום סיום
העסקתו בכללית; וכן ,מי שהמציא אמצאה ,בין שהיא אמצאת שירות ובין שאיננה
אמצאת שירות ,שנוצרה בבית חולים או במוסד בריאות אחר של הכללית; וכן,
סטודנט ,גימלאי ,מתנדב ,מדען אורח או אדם אחר כלשהו ,שהמציא ,בין לבדו ובין
במשותף אמצאה ,שבהשגתה נעשה ניצול של משאבי הכללית; הכל ,בין שאמצאה
שהומצאה כאמור היא אמצאת שירות ובין שאיננה אמצאת שירות.
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" .2.03אמצאה משותפת"  -אמצאה שהומצאה/נוצרה על ידי מספר ממציאים.
" .2.02אמצאה מוזמנת"  -אמצאה שהינה פרי מחקר שנערך לפי הסכם שנחתם בין הכללית
או החברה לבין גורם חיצוני ,או בין גורם חיצוני לבין ממציא שקיבל לכך אישור מיוחד
מהכללית או מהחברה.
" .2.04ממציא ראשי"  -ממציא אשר עמד בראש צוות המחקר או הפיתוח של אמצאה
משותפת.
" .2.05מסמכים נלווים"  -בהתייחס לאמצאה כלשהי – כל תיעוד המתייחס לאמצאה
האמורה ומהלך גיבושה ,לרבות שרטוטים ,חישובים ,סיכומים ,דגימות ,שרטוטים,
רישומים ,דיאגרמות ,תכניות ,ספציפיקציות ,תרשימים ,דוגמאות פיזיות ,מסמכים
הכוללים תיאורים ,הסברים או פרטים המתייחסים ,מתארים או מפרטים את
האמצאה האמורה ,בין שתיעוד כאמור מגולם במסמך פיזי ,במדיה אלקטרונית או בכל
דרך אחרת.
" .2.06אמצאת שירות רלוונטית"  -אמצאת שירות ,אשר לגביה לא התקיימו התנאים
המנויים בסעיפים  8.0או  8.4להלן.
" .2.07הכנסות ברוטו"  -בהתייחס לאמצאת שירות רלוונטית כלשהי – הסכום הכולל
(ברוטו) של התמלוגים ,דמי הרשיון ,דמי אופציה לקבלת רשיון וכל סכומים אחרים
(בין המשתלמים בקשר למכירות ,בין המשתלמים בקשר להענקת רשיונות או רשיונות
משנה ובין המשתלמים בקשר למכירת זכויות) ,שנתקבלו בפועל על ידי הכללית ו/או
החברה בקשר למסחור אמצאת השירות הרלוונטית האמורה ,לרבות כספים המהווים
החזר הוצאות ,וכן החזר הלוואות ,ככל שניתנו ,מהחברה לצד שלישי כלשהו ,העוסק
בפיתוח ו/או במסחור האמצאה ,בין באמצעות הקמת חברה בבעלות משותפת לחברה
ולממציא ,ובין בכל דרך אחרת .למען הסר ספק מובהר ,כי מענקי מחקר ,כספי מימון
מחקר ,אינם כלולים במונח "הכנסות ברוטו".
" .2.08סך ההוצאות"  -בהתייחס לאמצאת שירות רלוונטית כלשהי – ( )0הסכום הכולל של
ההוצאות ) (out of pocketשהכללית ו/או החברה נשאו בהן בקשר לאמצאת השירות
הרלוונטית האמורה ,לבקשות פטנט שהוגשו בגינה ,לפטנטים שנתקבלו בעקבות
בקשות פטנט כאמור ,להגנה עליהם ,לאכיפת זכויות הכללית ו/או החברה מכוחם,
למאמצי הכללית ו/או החברה למסחר את אמצאת השירות הרלוונטית האמורה
(לרבות בניית אב טיפוס ומימון תוכנית עסקית) ,לגביית סכומים כלשהם המגיעים
לכללית ו/או לחברה על חשבון ההכנסות ברוטו המתייחסות אליה ,בין שההוצאות
האמורות מהוות תשלום שכ"ט עורכי דין ,עורכי פטנטים ,או מומחים אחרים כלשהם,
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ובין הוצאות אחרות מכל מין וסוג ולרבות מסים או תשלומי חובה אחרים המוטלים
על הכללית ו/או על פי כל דין ,למעט הדין הישראלי ,בקשר להכנסותיה ממסחור
אמצאת השירות הרלוונטית האמורה; ( )3סכום ,המחושב על בסיס ההכנסות ברוטו,
המשתלם לצד שלישי כלשהו בקשר לאמצאת השירות הרלוונטית האמורה; ( )2סכום
השווה ל 01% -מההכנסות ברוטו ,המהווה השתתפות בהוצאות העקיפות של החברה
בקשר למסחור האמצאות הרלוונטיות; וכן – ( )4הלוואות ,ככל שניתנו ,מהחברה לצד
שלישי כלשהו ,העוסק בפיתוח ו/או במסחור האמצאה ,בין באמצעות הקמת חברה
בבעלות משותפת לחברה ולממציא ,ובין בכל דרך אחרת.
" .2.09הכנסות נטו"  -בהתייחס לאמצאת שירות רלוונטית כלשהי – ההכנסות ברוטו בניכוי
סך ההוצאות המתייחס לאמצאת השירות הרלוונטית האמורה.
" .2.31מניות"  -בהתייחס לתאגיד כלשהו  -מניות ,אופציות למניות ,או זכויות אחרות
הניתנות להמרה למניות ,בתאגיד האמור ,וכל זכויות אחרות מכל מין וסוג המקנות
למחזיק בהן זכות אחרת כלשהי בתאגיד האמור או כלפי התאגיד האמור או אופציה
לקבלת זכות אחרת כאמור.
 .2.30המילה "לרבות" המופיעה בנוהל זה לא תפורש באורח מצמצם .בהתאם לכך ,תפורש
המילה "לרבות" כ"לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל".
 .2.33האמור בלשון יחיד ,אף לשון רבים במשמע ,וכן להיפך ,והאמור בלשון זכר ,אף לשון
נקבה במשמע ,וכן להיפך – אלא אם משתמע אחרת מן ההקשר.

 . 4הקניין באמצאות
.4.0

הזכויות ,לרבות הבעלות המלאה באמצאת שירות ,כולל בכל המסמכים הנלווים לה,
וכל זכות העולה ביחס לאמצאת השירות ,לרבות זכויות קניין רוחני ,מוקנית באופן
בלעדי לכללית.

.4.3

בהתאם להסכם שבין הכללית לבין החברה:
()i

החברה עוסקת ,בין היתר ,במסחור אמצאות שירות וכן בקידום המחקר היישומי
בכללית;

( )iiמוסבת לחברה הבעלות באמצאות שירות (בכפוף לזכותה של הכללית לדרוש את
השבת הבעלות באמצאות לידיה) ,והחברה מגישה ,בהתאם להסכם שבין הכללית
לחברה ,בקשות פטנט (בשמה) בגין אמצאות השירות הנראות לה מתאימות לכך,
ומטפלת בכל הכרוך בבקשות הפטנט האמורות ובפטנטים המתקבלים בעקבותיהן;
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( )iiiהכללית רשאית בכל עת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לבטל את המחאת זכויותיה
באמצאות השירות לחברה באופן שהיא תשוב להיות הבעלים של אמצאות
השירות; וכן -
( )ivכל עוד לא ביטלה הכללית את המחאת זכויותיה באמצאת שירות לחברה ,החברה
הינה הגוף היחיד הזכאי לעשות כל שימוש באמצאת השירות ,לרבות טיפול ו/או
מסחור ו/או ניצול ו/או הגנה ו/או אכיפת זכויות מכוחה ,לרבות על דרך רישום
פטנטים ,סימני מסחר ,זכות יוצרים (בטריטוריות בהן נדרש רישום) ,מדגמים,
כינויי מקור ,זכות מטפחים .החברה היא הגוף היחיד הזכאי לנהל משא ומתן
מסחרי או להתקשר עם גורם מסחרי בהסכם ,בקשר לביצוע מחקר יישומי בכללית
או בקשר לניצול המסחרי של אמצאת שירות או בקשר למתן שירותים לגורמים
תעשייתיים או עסקיים תוך ניצול משאבי הכללית .כל שימוש כאמור בסעיף זה
יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
.4.2

אמצאת שירות לא תיחשב כקניינה של החברה ,אם קבעה החברה ,על-פי שיקול דעתה,
כי התקיימו בה כל התנאים המצטברים הבאים:
.4.2.0

האמצאה אינה נובעת ממחקר או מפרויקט שבוצע בכללית ו/או בחברה;

.4.2.3

האמצאה נוצרה על ידי הממציא בלבד ללא השתתפות או סיוע של עובדים
נוספים;

.4.2.2

האמצאה לא נוצרה במתקני הכללית או תוך שימוש במשאבי הכללית;

.4.2.4

אין כל קשר בין תחום העיסוק של הממציא בכללית לבין האמצאה;

.4.2.5

האמצאה איננה מבוססת על תחום העיסוק של הממציא בכללית או נובעת
ממנו;

.4.2.6

הממציא התחייב כי המשך פיתוח האמצאה והטיפול בה ובנושאים מסחריים
הקשורים בה לא ייעשו תוך שימוש במשאבי הכללית;

.4.2.7

הממציא הבטיח כי צד שלישי שירכוש זכויות באמצאה יאשר כי ידוע לו כי
ההתקשרות הינה התקשרות אישית עם הממציא ואין כל זיקה לכללית ו/או
לחברה.
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.4.4

אמצאה מוזמנת ,לרבות כל זכויות הקניין הרוחני הנלוות לה וכן המסמכים הנלווים
לה ,יהיו קניינה של החברה ,אלא אם נקבע אחרת בהסכם עם הגורם החיצוני או על
ידי הכללית ו/או החברה.

.4.5

היתה הבעלות באמצאה מוזמנת משותפת לחברה ולגורם החיצוני ,יחולו הוראות נוהל
זה על האמצאה האמורה ,וזאת בהתייחס לחלקה של החברה בזכויות באמצאה
האמורה.

.4.6

אמצאה ,שאינה אמצאת שירות ואינה אמצאה מוזמנת ,תהיה קניינו של הממציא.

 . 5חובת דיווח על אמצאה
.5.0

ממציא חייב להודיע לחברה ולכללית על כל אמצאה שהשיג ,וזאת בכתב ,על גבי טופס
הודעה על אמצאה המצורף לנוהל זה כנספח א' ,שכל פרטיו ימולאו על ידי המדווח,
ויישלח לחברה וכן להנהלה המרכזית של הכללית ולהנהלת המוסד בו מועסק (או
הועסק – לפי העניין) הממציא ,במסירה ישירה ובדואר רשום (להלן " -ההודעה").

.5.3

ההודעה תימסר על ידי הממציא סמוך ככל האפשר למועד האמצאה.

.5.2

דיווח על אמצאות משותפות
.5.2.0

במקרה של אמצאה משותפת ,תכלולנה ההודעות ,שתימסרנה על ידי כל אחד מן
הממציאים ,בנוסף )i( :רשימה שמית של כל הממציאים של האמצאה
המשותפת; ( )iiציון שיעור התרומה היחסית (באחוזים) להשגת האמצאה
המשותפת ,המוסכמת בין הממציאים ,שיש לייחס לכל אחד מהם ,או ,בהעדר
הסכמה כאמור ביניהם ,יצוין הדבר בהודעה ,תוך תיאור נושא או נושאי אי
ההסכמה .בהיעדר הסכמה כאמור ,יציין הממציא הראשי בדיווח שיימסר על
ידו לגבי האמצאה המשותפת את שיעור התרומה היחסית להשגת האמצאה
המשותפת ,שיש ,לדעתו ,לייחס לכל אחד מהממציאים( .ראה נספח "א",
"הודעה על אמצאת שירות").

.5.2.3

ממציא של אמצאה משותפת ימסור ,במסירה אישית או באמצעות דואר רשום,
עותק מן ההודעה לגבי האמצאה המשותפת גם לכל אחד מהממציאים של
האמצאה המשותפת.
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מקום בו שוררת הסכמה בין כל הממציאים של אמצאה משותפת בהתייחס לכל
פרטי הדיווח ,רשאים הממציאים למסור דיווח משותף ,על גבי טופס דיווח
אחד ,אשר יישא את חתימתם של כל הממציאים.

.5.4

סבר ממציא ,כי האמצאה נשוא ההודעה אינה אמצאת שירות ,יציין הממציא את
עמדתו זו במסגרת ההודעה ,בצירוף פירוט הנימוקים התומכים בה לדעת הממציא ,וכן
כל מסמך רלבנטי ,לרבות תיעוד מתוארך של תהליך גיבוש האמצאה ותיאור תרומתו
הספציפית של הממציא לגיבושה של האמצאה.

.5.5

במידה והממציא הגיש בקשה לרישום ו/או רשם אמצאת שירות ,לרבות על דרך של
הגשת בקשה ו/או רישום פטנט ו/או סימן מסחר ו/או מדגם ו/או זכות יוצרים
(בטריטוריות בהן נדרש רישומה) ו/או זכות מטפחים ו/או כינוי מקור ,תכלול ההודעה
גם העתק מבקשה זו ו/או מתעודת הרישום וכל המסמכים הקשורים להם.

.5.6

אין באמור בסעיף  5.5לעיל או באמור בנספח א' לנוהל זה ,כדי להוות הרשאה לממציא
לנקוט בפעולות כלשהן לרישום או לפרסום של אמצאת שירות ,או כדי לגרוע מכל זכות
ו/או טענה ו/או תביעה העומדת לחברה בקשר עם פעולות שננקטו על ידי הממציא
בקשר עם רישום או פרסום כאמור ,בניגוד להוראת נוהל זה.

.5.7

סברה החברה כי ממציא הפר את חובת הדיווח על אמצאה לפי סעיף זה ,רשאית
החברה לפנות לוועדה על מנת שתכריע בטענות החברה ביחס לאמצאה ,לרבות – אם
מדובר באמצאה החייבת בדיווח ואם האמצאה הינה אמצאת שירות .אין באמור לעיל
כדי לגרוע מכל סעד אחר שלו תהא החברה זכאית בגין הפרת חובת הדיווח ,לרבות
זכותה של החברה לפעול כאמור בסעיף  5.8להלן.

.5.8

ממציא שלא מסר הודעה
.5.8.0

ממציא שפעל לרישום זכויות באמצאה או שמסר ,בתמורה או שלא בתמורה,
את האמצאה או שפעל לשם מסירת האמצאה ,והכל ללא שנתן הודעה בהתאם
לסעיף זה ,וללא שקיבל את אישור החברה (או הוועדה) כי האמצאה אינה
אמצאת שירות ,תתייחס אליו החברה כאל מי שויתר על הזכות לטעון כי
האמצאה אינה אמצאת שירות ,וזאת מבלי לגרוע מזכותה לפעול נגדו על פי כל
דין.

.5.8.3

כל עוד לא הוכיח הממציא ,בהליך משפטי ,כי האמצאה אינה אמצאת שירות,
תהא רשאית החברה להגביל את חלקו בהכנסות נטו עד לשיעור של חמישית
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מהתמלוגים שהיה זכאי להם לפי נוהל זה ,או שתי משכורות שנתיות לכל שנה,
לפי הנמוך מביניהם.

 . 6החלטות החברה
.6.0

תוך  21יום ממועד קבלת ההודעה בחברה ,תשלח החברה לממציא שולח ההודעה
אישור בכתב על קבלת הודעתו.

.6.3

החברה רשאית לדרוש מהממציא פירוט נוסף ,מסמכים ומידע בדבר האמצאה ,ככל
שיידרש.

.6.2

מקום בו כלולים באמצאה פרטיו של אדם כלשהו (שאינם פרטי הממציא) ו/או מידע
עסקי סודי של הכללית ,או שהאמצאה עושה שימוש במידע כאמור ,תועבר על ידי
החברה ההודעה על האמצאה לעיונו של הממונה על הגנת מידע בכללית ,לצורך קבלת
הנחיותיו ביחס לאמצעים שבהם יש לנקוט לצורך הגנה על מידע כאמור.

.6.4

תוך  91ימים ממועד קבלת ההודעה בחברה (או ממועד קבלת המידע הנוסף ,אם נדרש
כאמור בסעיף  6.3לעיל) ,תחליט החברה ,באשר להיות האמצאה נשוא ההודעה
אמצאת שירות .בהעדר הסכמה בין הממציא לבין החברה בדבר היות האמצאה
אמצאת שירות ,תיושב המחלוקת במשא ומתן בין החברה לבין הממציא ,ובהעדר
הסכמה – בהחלטת הוועדה ,כאמור בסעיף  7להלן.

.6.5

החברה תהא רשאית להאריך את המועד הקבוע בסעיף  6.4לעיל ,לתקופה נוספת שלא
תעלה על  91יום ,בכפוף למשלוח הודעה בכתב לממציא טרם חלוף המועד המקורי.

.6.6

בהעדר תשובת החברה לפי סעיף  6.4לעיל ,יראו את החברה כמחזיקה בעמדה לפיה
האמצאה הינה אמצאת שירות והעדר התשובה לא תתפרש כויתור על זכות מזכויותיה
של החברה באמצאת השירות.

.6.7

החליטה החברה כי האמצאה אינה אמצאת שירות ,והודיעה על כך לממציא/ים בכתב,
תהא הבעלות באמצאה ,לרבות בכל המסמכים הנלווים לה ,וכל זכות העולה ביחס
אליה ,מוקנית לממציא או לממציאים במשותף ,לפי העניין.

.6.8

ממציא שנפגע מהודעה שניתנה לגבי אמצאה משותפת ,בשל אי הכללתו ברשימת
הממציאים ,ולחילופין  -בשל שיעור התרומה היחסית המיוחס לו במסגרת הרשימה
השמית המצורפת להודעה ,רשאי להשיג על כך בפני החברה ,ובלבד שיעשה כן בכתב,
תוך נימוק טענותיו ,ולא יאוחר מ 30-יום מהמועד בו נמסר לו העתק ההודעה
והרשימה השמית המצורפת.
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החליטה החברה כי אמצאה הינה אמצאת שירות ומן ההודעות שנמסרו לפי סעיפים 5
או  6.8לעיל עולה כי נתגלעו חילוקי דעות ביחס לזהות הממציאים של האמצאה או
לגבי התרומה היחסית שיש לייחס לכל אחד מהממציאים בקשר להשגתה ,תקבע
החברה את רשימת הממציאים ואת התרומה היחסית (באחוזים) שיש לייחס לכל אחד
מהממציאים של האמצאה משותפת ,בהתאם לנסיבות העניין.

 .6.01החלטות החברה בעניין רישום אמצאת שירות
 .6.01.0במידה והחברה מעוניינת לעשות שימוש כלשהו ו/או ניצול של האמצאה ,תפעל
החברה ביחס לאמצאה ,לרבות בדרך של הגשת בקשות לרישום זכויות; לרבות
בקשות פטנטים ,בקשות סימני מסחר ,בקשות לרישום זכות מטפחים ,בקשות
לרישום זכות יוצרים (בטריטוריות בהן קיים רישום זכויות יוצרים); פעולות
למסחורה של האמצאה; לרבות איתור גורמים מסחריים רלוונטיים ,ניהול משא
ומתן מסחרי ,התקשרות עם גורמים מסחריים ,עריכת הסכמים ו/או רישיונות
ביחס לאמצאה ,או ניצול ו/או שימוש באמצאה בכל דרך אחרת; הכל ,לפי ראות
עיניה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 .6.01.3מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הוחלט כי האמצאה היא אמצאת שירות,
תחליט החברה האם תרשום פטנט בגין האמצאה ,ובכלל זאת:
א.

האם תנצל החברה את האמצאה (בדרך של מכירה ,השגת חיסכון וכו') תוך
הימנעות מהגשת בקשה לרישום פטנט בגינה בכל מקום שהוא (לרבות ישראל),
או

ב.

האם תגיש החברה בקשה לרישום פטנט בגין האמצאה בישראל ,וכן

ג.

האם תגיש החברה בקשה לרישום פטנט בגין האמצאה בארצות אחרות
ובאילו ארצות.

 .6.01.2לצורך קבלת ההחלטות האמורות בסעיף  6.01.3לעיל ,או איזו מהן ,תהיה
החברה רשאית להיוועץ במומחים נוספים ,לפי שיקול דעתה.
 .6.01.4החלטות החברה לפי סעיף  6.01.3לעיל תתקבל תוך שנה מיום שתתקבל החלטת
החברה כי האמצאה הינה אמצאת שירות.
 .6.01.5החברה תהיה רשאית להאריך את המועד לקבלת כל אחת מן ההחלטות שעליה
לקבל על פי סעיף  6.01.3לעיל ,לתקופה נוספת ,שלא תעלה על  61יום ,ובלבד
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שתודיע לעובד על הארכה כאמור ,בכתב ,לפני תום המועד בו היה עליה לקבל
את ההחלטה.
 .6.01.6החלטות החברה יובאו לידיעת הממציא/ים בכתב לא יאוחר מתום חודש מן
המועדים הקבועים בפרק זה.

 . 7ה ו ועדה
.7.0

הוועדה תתאסף מעת לעת לצורך ובמסגרת הסמכויות המוקנות לה ,כמפורט בסעיף זה
להלן.

.7.3

הוועדה מוסמכת לפעול ,כדלקמן:
.7.3.0

לדון בהשגה שהוגשה על ידי ממציא ,באשר להחלטת החברה אם אמצאה
כלשהי ,שבגינה נמסרה ,או יש למסור ,לחברה הודעה ,כאמור בסעיף  5לעיל,
הינה אמצאת שירות.

.7.3.3

לדון בהשגה שהוגשה על ידי ממציא אמצאת שירות כלשהי ,על החלטת החברה
לפיה אין היא מעוניינת באמצאת השירות האמורה ,כאמור בסעיף  8להלן,
ולהחליט אם לקבל או לדחות את ההשגה האמורה.

.7.3.2

לדון בהשגה על החלטת החברה לפי סעיף  6.8לעיל ,בעניין רשימת הממציאים
של אמצאה משותפת כלשהי ו/או שיעור התרומה היחסית להשגת אמצאה
משותפת כלשהי אשר יש לייחס לכל אחד מן הממציאים של האמצאה
המשותפת ולהחליט אם לקבל או לדחות את ההשגה האמורה ,כולה או חלקה.

.7.3.4

לקבוע את התרומה היחסית (באחוזים) של כל אחד מהממציאים של אמצאה
משותפת כלשהי ,וזאת ככל שהדבר מתחייב מקבלת השגה שהוגשה כאמור
בסעיף  7.3.2לעיל.

.7.3.5

לקבוע את התרומה היחסית (באחוזים) של כל אמצאת שירות במסגרת אגד של
אמצאת שירות שמוסחרו על ידי החברה כמכלול ,כאמור בסעיף  01.01להלן.

.7.3.6

להכריע בטענות החברה לגבי אמצאה החייבת לדעתה בדיווח.

.7.3.7

להשתמש בכל סמכות אחרת המוקנית לוועדה לפי נוהל זה.
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.7.3.8

בכל מקרה בו נתגלעה מחלוקת בעניין הנזכר בסעיף  7.3לעיל ,ינסו הצדדים
הנוגעים בדבר לפתור את המחלוקת במשא ומתן ביניהם .לא עלה בידי הצדדים
לפתור את המחלוקת במשא ומתן תוך  21יום מיום שנתגלעה (או מועד מאוחר
יותר ,שייקבע בהסכמה בין הצדדים) ,יועבר הנושא לדיון בוועדה.

.7.3.9

החלטות הוועדה יירשמו בפרטיכול שיישא תאריך ומספר סידורי .על הפרטיכול
יחתום יו"ר הוועדה .עותקים מן הפרטיכול יועברו לחברי הוועדה ולסמנכ"ל
וראש חטיבת בתי חולים בכללית.

 .7.3.01הוועדה תתכנס תוך  45ימי עבודה מהמועד שבו נמסר לה כל החומר הדרוש
לצורך קבלת החלטה בהשגה ,לרבות חוות דעת מומחים כמפורט להלן ,אם
הוועדה ראתה צורך בחוות דעת כאמור .החלטת הוועדה תימסר תוך  45ימי
עבודה מיום התכנסות הוועדה (ואם התכנסה הוועדה במספר מועדים –
מהמועד האחרון שבו התכנסה הוועדה) .סדרי הדיון בוועדה ,ייקבעו ע"י מנכ"ל
החברה ובלבד שתישמר זכות ההופעה והטיעון של כל הגורמים הנוגעים בעניין,
לרבות הממציא/ים של האמצאה.
 .7.3.00למטרת קבלת החלטה בהשגה כלשהי שהוגשה לוועדה על פי סעיף זה לעיל,
ולמטרת קביעה כלשהי שהוועדה מוסמכת לקבעה על פי נוהל זה ,רשאית
הוועדה לערוך כל בדיקה ,להיוועץ במומחים ,לבקש ,ולקבל ,חוות דעת
מקצועיות ,ולבצע כל פעולה אחרת ,הכל כפי שהוועדה ,לפי שיקול דעתה ,תמצא
לראוי לצורך קבלת החלטה כאמור וביצוע הקביעה כאמור.
 .7.3.03החלטות הוועדה תתקבלנה ברוב רגיל של המשתתפים בהצבעה .היו הקולות
שקולים  -יהיה ליו"ר הוועדה קול נוסף.
 .7.3.02החלטות הוועדה על פי סעיף זה לעיל הינן סופיות ומחייבות את כל הצדדים
הנוגעים בדבר.
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 . 8שחרור אמצאת שירות
.8.0

במידה ונתקיימו לגבי אמצאת שירות כל התנאים המצטברים הבאים:
.8.0.0

החליטה החברה שאין היא מעוניינת באמצאת השירות ,לרבות הבעלות בה או
בכל זכות העולה או נגזרת ממנה ,לרבות זכויות קניין רוחני ,מסחורה ,רישום
זכויות לגביה או ניצולה בכל דרך אחרת;

.8.0.3

ממציא אמצאת השירות האמורה (או ממציאי אמצאת השירות – אם מדובר
באמצאה משותפת) חתם על הסכם עם החברה ,המתייחס (בין היתר))0( :
להסדרת זכויותיה של החברה בקשר לתשלומים המגיעים לה כאמור בסעיף
 01.2להלן במקרה של מסחור אמצאת השירות האמורה )3( ,להבטחה כי
מסחור אמצאת השירות האמורה יעלה בקנה אחד עם האינטרסים של החברה
ויהיה כפוף לקבלת אישורה המוקדם של החברה לתנאי ההתקשרות עם צדדים
שלישיים בקשר עם האמצאה וקבלת התחייבותם של צדדים שלישיים כאמור
לשיפוי (המגובה בביטוח מתאים) של החברה והכללית בגין תביעות ו/או
דרישות בקשר עם השימוש באמצאה; () ( )2להחזר סך ההוצאות שהחברה
נשאה בהן (ככל שנשאה) בקשר לאמצאת השירות האמורה;

.8.3

אזי ,תוקנה לממציא (או לממציאים – לפי העניין) ,הבעלות באמצאת השירות
האמורה ,לרבות בכל המסמכים הנלווים לה ,וכל זכות העולה ביחס לאמצאת השירות,
לרבות זכויות קניין רוחני.

.8.2

על אף האמור לעיל ,הממציא של אמצאת שירות ,שהבעלות בה הוסבה לו בהתאם
להוראת סעיפים  8.0לעיל או  8.4להלן ,לא יהיה רשאי (בעצמו או באמצעות אחרים,
לרבות באמצעות התאגיד המוזכר בסעיף  01.9להלן) לפנות אל צד שלישי (או כל גורם
קשור לו) אשר החברה ניהלה עמו ,במועד שקדם להסבת הבעלות לממציא ,משא ומתן
בקשר עם מסחורה של האמצאה האמורה ,מבלי לקבל מראש ובכתב את אישורה של
החברה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה .הממציא יודיע לחברה מיד וללא דיחוי
על כל תקשורת מכל סוג שהוא בקשר עם האמצאה האמורה בינו (בעצמו או באמצעות
אחרים ,לרבות באמצעות התאגיד המוזכר בסעיף  01.9להלן) לבין אותו צד שלישי (או
כל גורם קשור לו) ,בין אם התקשורת היא ביוזמתו ובין אם ביוזמת אותו צד שלישי
(או כל גורם הקשור לו) ,בין אם נוצרה לפני הסבת הבעלות באמצאה לו ובין אם
לאחריה .
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.8.4

החליטה החברה כי היא מעוניינת לחדול ולהימנע מניצולה של אמצאת שירות ,תודיע
על כך לממציא (ובמקרה של אמצאה משותפת – לממציאים המשותפים) .הממציא
(ובמקרה של אמצאה משותפת – כל אחד מהממציאים המשותפים) רשאי להודיע
לחברה ,בתוך  21ימים ממועד ההודעה האמורה ,כי הוא מעוניין בהסבת הבעלות
באמצאת השירות אליו ,ולעניין זה יחולו הוראות סעיף  8.0לעיל.

.8.5

על ההכנסות מאמצאת שירות שהבעלות בה הוסבה לממציאיה בהתאם להוראת
סעיפים  8.0או  8.4לעיל (להלן " -אמצאה משוחררת") ,יחול האמור בסעיף 01.2
לנוהל זה.

.8.6

נמסרה על ידי החברה הודעה על פי סעיפים  8.0או  8.4לעיל ,והממציא (או הממציאים
או איזה מן הממציאים – ככל שמדובר באמצאה משותפת) של אמצאת השירות מסרב
לקבל לידיו את האמצאה או אינו מגיב לפניית החברה או מעכב את חתימתו על
ההסכם לפי סעיף  8.0.3לעיל ,יראו את הממציא כמי שזנח את האמצאה ולא תקום לו
כל טענה כלפי החברה ו/או הכללית ביחס לאי מסחור האמצאה ו/או אי הגשת בקשת
פטנט ו/או העדר טיפול בבקשת פטנט שכבר הוגשה ו/או אי נקיטת כל פעולה אחרת
בקשר עם האמצאה.

.8.7

נמסרה על ידי החברה הודעה על פי סעיפים  8.0או  8.4לעיל ,בקשר עם אמצאה
משותפת ,וחלק מן הממציאים של האמצאה האמורה מסרבים לקבל את האמצאה או
אינם מגיבים להודעת החברה או מעכבים את הסכמתם ,בעוד שחלק אחר של
הממציאים מקבלים את האמצאה ופועלים על פי סעיף  8.0.3לעיל ,יחולקו הזכויות
באמצאה  Pro Rataבין הממציאים אשר קיבלו לידיהם את האמצאה וחתמו על
ההסכם כאמור בסעיף  8.0.3לעיל ,ואילו שאר הממציאים יוחזקו כמי שזנחו את
האמצאה.

בקשות לרישום זכויות והוצאות הרישום

.9
.9.0

החברה הינה הגוף היחיד הזכאי להגיש בקשות לרישום זכויות ,לרבות בקשות לרישום
פטנט ,בקשות סימני מסחר ובקשות לרישום זכות מטפחים ,בגין אמצאות שירות,
למעט בגין אמצאה משוחררת.

.9.3

בקשה לרישום זכויות שתוגש לפי סעיף  9.0לעיל תוגש על שם החברה כבעלת הזכויות,
תוך ציון שמו של הממציא כממציא האמצאה ,ובכפוף להוראות כל דין.

.9.2

חרף האמור בסעיף  9.3לעיל ,תהיה החברה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,בכפוף
להוראות כל דין ,להגיש בקשה לרישום זכויות בגין אמצאת שירות – בישראל ו/או
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בחו"ל – בשם הממציא ,לאחר שהלה יחתום על כתב העברה שיעביר לחברה את כל
הזכויות שיירשמו על שמו.
.9.4

כל ההוצאות הכרוכות בהכנת בקשות לרישום זכויות כאמור בסעיף  9.0לעיל ,בטיפול
בהן ו/או בקבלתן ו/או בהחזקתן ו/או בהגנה עליהן ו/או באכיפת זכויות החברה מכוחן
ו/או מכוח הזכויות שמוקנות לחברה על ידי הרישום ,יחולו על החברה.

.9.5

מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  2.08לעיל ,ההוצאות המפורטות בסעיף  9.4לעיל יכללו
במניין סך ההוצאות שיש להפחית מההכנסות ברוטו ,לצורך חישוב ההכנסות נטו
לעניין חלוקת ההכנסות שתתקבלנה בקשר עם אמצאת שירות רלוונטית ,כאמור
בסעיף  01להלן.

.9.6

הגיש הממציא בקשה לרישום ו/או רשם אמצאת שירות ,לרבות על דרך של הגשת
בקשה ו/או רישום פטנט ו/או סימן מסחר ו/או מדגם ו/או זכות יוצרים (בטריטוריות
בהן נדרש רישומה) ו/או זכות מטפחים ו/או כינוי מקור ,יעביר הממציא את הבקשה
ו/או הזכויות (אם כבר נרשמו) לבעלותה של החברה ,וזאת תוך  05יום ממועד קבלת
דרישת החברה לכך .אין באמור לעיל כדי להוות הרשאה לממציא לנקוט בפעולות
כלשהן לרישום או לפרסום של אמצאת שירות ,או כדי לגרוע מכל זכות ו/או טענה ו/או
תביעה העומדת לחברה בקשר עם פעולות שננקטו על ידי הממציא כאמור ,בניגוד
להוראת נוהל זה.

 . 01חלוקת ההכנסות שיתקבלו מאמצאות
 .01.0ההכנסות נטו ,שתתקבלנה בקשר עם אמצאת שירות רלוונטית ,תחולקנה לפי
השיעורים שלהלן:
 41% .01.0.0מההכנסות נטו  -לממציא (ואם מדובר באמצאה משותפת  -לכלל
הממציאים של אמצאת השירות).
 61% .01.0.3מההכנסות נטו  -לחברה.
 .01.3בכל מקרה בו אמצאת שירות שייכת גם לחברה וגם לגוף נוסף (במקרים של אמצאה
משותפת לממציא (שהינו עובד) ולממציא שאינו עובד ,או מכוח הוראות הסכם מחקר
או מכל סיבה חוקית אחרת) ,יחולו הוראות נוהל זה על החלק שבבעלות החברה בלבד.
אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מן האמור בסעיף  4.4לעיל.
 .01.2ההכנסות נטו ,שתתקבלנה בקשר עם אמצאה משוחררת ,תחולקנה לפיה השיעורים
שלהלן:
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 75% .01.2.0מההכנסות נטו  -לממציא (ואם מדובר באמצאה משותפת  -לכלל
הממציאים של האמצאה).
 35% .01.2.3מההכנסות נטו  -לחברה.
 .01.4אין בתשלום לממציא כאמור בסעיף זה כדי להעניק לממציא כל זכות קניינית או זכות
אחרת כלשהי באמצאה ,לבד מהזכות לקבל תשלום מן ההכנסות נטו ,כאמור בסעיף
זה .התשלום כאמור בסעיף זה ממצה כל זכות שעשויה לעמוד לממציא לתמורה ו/או
הטבה ו/או תשלום בקשר עם אמצאת השירות.
 .01.5ממציא יהא זכאי להמשיך ולקבל את חלקו בהכנסות נטו ,גם לאחר פרישתו
לגימלאות ,ובלבד שהתחייב להמשיך לנהוג בהתאם לנוהל זה גם בתקופת הפרישה
לגמלאות ,ובכלל זה התחייב להמשיך ולתת סיוע סביר בנסיבות העניין ככל הנדרש
בפיתוח האמצאה ,ברישומה ובמסחורה .ממציא שנפטר יהיו יורשיו זכאים למלוא
החלק שהיה מגיע לו בהכנסות נטו.
 .01.6הממציא יישא לבדו במיסוי החל עליו על פי כל דין בגין חלקו בהכנסות נטו מאמצאת
שירות.
 .01.7התעוררה מחלוקת בעניין אי הכללתו של ממציא ברשימת הממציאים ,ולחילופין -
בשל שיעור התרומה היחסית המיוחס לו במסגרת הרשימה השמית המצורפת להודעה,
תחזיק החברה או מי מטעמה את חלקם הכולל של הממציאים בהכנסות נטו בנאמנות,
עד למועד שבו תיושב הקצאת החלקים היחסיים ,בהסכם בין הממציאים או בהחלטת
החברה על פי סעיפים  6.8לעיל או בהחלטת הוועדה לפי סעיף  7.3.4לעיל .מקום בו
קיימת הסכמה בין כל הממציאים הנטענים ביחס לחלקו היחסי של ממציא מסוים,
יחולק לממציא כאמור חלקו בהכנסות נטו ,חרף האמור בסעיף זה לעיל.
 .01.8חלוקת מניות שנתקבלו במסגרת הסכם עם גוף מסחרי שקיבל מהחברה רישיון לניצול
מסחרי של אמצאת שירות רלוונטית
 .01.8.0התקשרה החברה עם תאגיד מסחרי כלשהו (להלן " -התאגיד") בהסכם רישיון
או בהסכם מחקר ורישיון ,המתייחס לאמצאת שירות ,ובמסגרת ההסכם
האמור הוצעו לחברה מניות בתאגיד ,אזי יהיו הממציאים של אמצאת השירות
האמורה ,זכאים לקבל (ביחד)  41%מהמניות שהוצעו לחברה כאמור (ואם הוצע
לחברה יותר מסוג מניות אחד – אזי יהיו הממציאים הזכאים לתמלוגים זכאים
לקבל (ביחד)  41%מכל סוג של מניות שהוצע לחברה כאמור) ,כשחלקו של כל
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אחד מהם במניות שהם זכאים להן ביחד ,כאמור לעיל ,יהא בהתאם לשיעור
תרומתו לאמצאות השירות.
 .01.8.3על אף האמור לעיל ,אם ,לפי שיקול דעתה של החברה ,רצוי ,בנסיבות העניין,
שהחלק במניות האמורות שהממציאים האמורים זכאים לו (ביחד) כאמור לעיל,
יוחזק על ידי החברה ,אזי ,תחזיק החברה את המניות האמורות בשמה,
בנאמנות עבור הממציאים האמורים ,וזאת עד למועד ההנפקה הראשונה לציבור
( )IPOשל מניות התאגיד האמור (כפוף ,ככל שרלבנטי ,לכל תקופת חסימה ,היינו
איסור מכירה של מניות התאגיד האמור) ,או ,עד למועד מוקדם מהמועד האמור
שהוחלט עליו על ידי החברה ,לפי שיקול דעתה .החזיקה החברה כנאמנה של
הממציאים האמורים במניות שהם זכאים להם (ביחד) ,תהא החברה זכאית
להשתמש בזכויות ההצבעה ,ובכל זכויות אחרות ,המוקנות למניות האמורות
כאילו היא מחזיקה בהן עבור עצמה (ולא כנאמנה) ,והכל בכפוף לכך(i) :

שהחברה תעביר לממציאים (לכל אחד מהם בשיעור חלקו היחסי במניות שהם
זכאים להן (ביחד) ,כל דיבידנד שיתקבל על ידה בגין המניות המוחזקות על ידה
בנאמנות עבורם; וכן ) (iiשכל הטבות אחרות שתקבל החברה בגין המניות
האמורות ,כגון מניות הטבה ,יוחזקו על ידה אף הן בנאמנות עבור הממציאים
האמורים.
 .01.8.2מובהר כי חלוקה של מניות לממציאים תהא בהתאם להרכבם של הממציאים
האמורים בעת החלוקה .בהתאם לכך ,לא תהא לשינויים בהרכב הממציאים
הזכאים לתמלוגים השפעה על חלוקת מניות שבוצעה לפני שחלו השינויים
האמורים.
 .01.9התקשר הממציא של אמצאה משוחררת עם תאגיד בהסכם רישיון או בהסכם מחקר
ורישיון ,המתייחס לאמצאה האמורה ,ובמסגרת ההסכם האמור הוצעו לממציא מניות
בתאגיד ,אזי תהיה החברה זכאית לקבל  35%מהמניות שהוצעו לממציא כאמור (ואם
הוצע לממציא יותר מסוג מניות אחד – אזי תהא החברה זכאית לקבל  35%מכל סוג
של מניות שהוצע לממציא כאמור).
 .01.01מוסחרו על ידי החברה במסגרת הסכם ספציפי כלשהו מספר אמצאות שירות
רלוונטיות ,שחלקן הושג במהלך מחקר אחד ,וחלקן הושג במהלך מחקר או מחקרים
אחרים ,יקבעו הממציאים הראשיים הרלוונטיים שעמדו בראש המחקרים שבמהלך כל
אחד מהם הושג חלק של האמצאות הרלוונטיות האמורות ,את המשקל היחסי (הכולל)
של כל חלק של האמצאות הרלוונטיות שהושג במהלך כל אחד מהמחקרים האמורים,
בכלל האמצאות הרלוונטיות האמורות ,ויודיעו על קביעתם לחברה .במקרה
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שהממציאים הראשיים האמורים לא יגיעו לכלל הסכמה בכתב על המשקל היחסי
האמור ,יודיעו על כך לחברה בכתב ,ובמקרה כזה תקבע החברה את המשקל היחסי
האמור .נקבע ,בין בהסכמת הממציאים הראשיים ובין על ידי החברה ,כאמור לעיל,
המשקל היחסי (הכולל) של כל חלק כאמור של האמצאות הרלוונטיות האמורות ,בכלל
האמצאות הרלוונטיות האמורות ,יותאם בהתאם חלקם היחסי של הממציאים
הרלוונטיים באמצאות הרלוונטיות האמורות.

 . 00חובות נוספות של ממציא ועובד ביחס לאמצאת
שירות
 .00.0חובות בקשר עם רישום זכויות ביחס לאמצאת שירות
 .00.0.0החליטה החברה להגיש בקשה לרישום זכויות בגין אמצאת שירות ,לרבות
בקשות לרישום פטנט ,בקשות לרישום סימני מסחר ,בקשות לרישום זכות
מטפחים ,בקשות לרישום זכות יוצרים (בטריטוריות בהן נרשמות זכויות
יוצרים) ,בין בישראל ובין במדינות אחרות ,מחויב הממציא לסייע לחברה ,עם
בקשתה וללא דיחוי ,בכל פעולה הנדרשת לדעתה בהקשר זה ,לרבות:
א .מסירה לחברה ,לפי בקשתה ,של כל הפרטים המתייחסים לאמצאת השירות וכל
חומר או אינפורמציה שברשות הממציא ,לרבות כל המסמכים הנלווים
לאמצאה ,כהגדרתם בנוהל זה ,אשר יידרשו לחברה בקשר להכנת הבקשה,
הגשתה ,הטיפול בה וקבלת הרישום שנתבקש על פיה; בכלל זה יסייע הממציא
בהכנת הבקשה/ות ככל שיידרש ,לרבות ביצוע כל פעולה הנוגעת להכנת ו/או
הגשת ו/או הטיפול והמעקב אחר הבקשה/ות וקבלת ההגנה עליה בישראל ו/או
במדינות אחרות; וכן
ב.

חתימה ,לפי בקשת החברה ,על כל מסמך שהחתימה עליו מצדו של הממציא
תידרש ,או תהיה רצויה ,לדעת החברה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,על מנת
לאפשר לחברה להגיש בקשה לרישום זכויות ,בגין אמצאת השירות האמורה,
לטפל בבקשה זו ו/או להגן עליה ו/או על זכויות מכוחה; וכן

ג.

סיוע לחברה ,לפי בקשתה ,להגן על בקשות לרישום זכויות כאמור ,לרבות
במסגרת הליכי התנגדות ובחינה מחדש ,ועל זכויות שינתנו מכוחן ,לרבות
פטנטים שיתקבלו על פיהן ,ולאכוף את זכויותיה מכוחן כאמור ,וזאת ,בכל דרך
סבירה אשר תידרש ,לדעת החברה ,לשם הגנה ו/או אכיפה כאמור בסעיף זה.

 .00.3חובות בקשר למסחור
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 .00.3.0ככל שיתבקש לכך על ידי החברה ,יסייע הממציא לחברה במאמציה לעניין
גופים מסחריים מתאימים ,בהתקשרות עם החברה בקשר למסחור אמצאת
השירות ,וזאת על ידי הצגה בפניהם של האמצאה ,מתן הסברים שיתבקשו על
ידם לגבי האמצאה ,ובכל דרך אחרת אשר תידרש ,או תהיה רצויה ,לדעת
החברה ,לשם מסחור האמצאה.
 .00.2חובות סודיות
 .00.2.0ממציא אשר המציא אמצאת שירות או עובד שנחשף לפרטים אודות אמצאת
שירות  ,אינו רשאי לגלות בכתב ,במראה ,בעל פה או בכל דרך אחרת ,לרבות
באמצעות קובץ אלקטרוני כלשהו ,את פרטי האמצאה או כל מידע אחר לגביה,
ואינו רשאי לעשות באמצאה שימוש כלשהו ,טרם קיבל לכך את אישורה
המפורש של החברה מראש ובכתב.
 .00.2.3מקום בו קיימת מחלוקת בדבר היות אמצאה פלונית "אמצאת שירות" ,תחול
חובת הסודיות כאמור בסעיף  00.2.0לעיל עד למועד קבלת החלטה סופית
וחלוטה לפיה האמצאה אינה אמצאת שירות.
 .00.2.2בנסיבות בהן יתקיימו התנאים המפורטים בסעיפים  8.4 ,8.0או  6.7לעיל ,לא
תחול חובת הסודיות על הממציא ,וזאת ,החל מהמועד בו התקיימו כל התנאים
בסעיף  8.0לעיל או מן המועד שבו נתקבלה הודעת החברה אודות החלטתה כי
אין מדובר באמצאת שירות ,לפי העניין .הכללית ו/או החברה תשמור בסודיות
כל מידע שנמסר לה על ידי הממציא ,ביחס לאמצאות כאמור.
 .00.4חובות בקשר לפרסום הקשור לאמצאת שירות
 .00.4.0עובד ו/או ממציא לא יפרסם פרטי אמצאה ו/או אמצאת שירות ו/או תוצאות
מחקר הקשור לפיתוח האמצאה ו/או אמצאת השירות ,במסגרת אקדמית ו/או
בכנסים ו/או כתבי עת מדעיים ו/או בכל מסגרת אחרת בישראל ו/או בחו"ל
(להלן " -הפרסום") ,והוא מחויב לשמור בסודיות כל מידע הנוגע לאמצאה ו/או
לאמצאת השירות ,אשר אינו מצוי בנחלת הכלל.
 .00.4.3עובד ו/או ממציא ,אשר מבקש לפרסם ו/או להשתמש ו/או להשתתף בפרסום,
יפנה אל החברה בבקשה כאמור לפחות  45יום לפני המועד הקובע לאישור
הפרסום .לבקשה יצרף את טיוטת המאמר ו/או תקציר ההרצאה ו/או עלון ו/או
כרזה ו/או כל פורמט אחר באמצעותו יוצג הפרסום ,אשר האישור לפרסומם
מבוקש.
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 .00.4.2הוראות סעיף  00.4.0-00.4.3לעיל לא יחולו על אמצאות לגביהן חל האמור
בסעיפים  8.4 ,8.0או  6.7לעיל ,וזאת ,החל מהמועד בו התקיימו כל התנאים
בסעיף  8.0לעיל או מן המועד שבו נתקבלה הודעת החברה אודות החלטתה כי
אין מדובר באמצאת שירות ,לפי העניין.
 .00.4.4החברה תודיע לעובד או לממציא ,לפי העניין ,בתוך  21יום מקבלת בקשה
כאמור בסעיף  00.4.3לעיל ,אם היא מתירה את הפרסום אם לאו .אי מתן אישור
לפרסום ,בשל חשש לפגיעה בכשירותה של אמצאת השירות להירשם כפטנט
ו/או מדגם ו/או זכות מטפחים ו/או בשל חשש לפגיעה בסיכויי המסחור של
אמצאת השירות ו/או בשל כל סיבה אחרת ,נתון לשיקול הדעת הבלעדי של
החברה והחלטתה תהיה סופית ותחייב את העובד או הממציא.
 .00.5הוראות סעיף  00לעיל יחולו גם ביחס לאמצאה מוזמנת שהינה קניינה של החברה.
 .00.6למען הסר ספק ,הוראת סעיף  00לעיל תחול ללא הגבלת זמן ,לרבות לאחר סיום יחסי
העבודה בין העובד לבין הכללית.
 .00.7כל ההוצאות הכרוכות בהכנת בקשות לרישום זכויות בגין אמצאת שירות בשם
החברה ,בטיפול בהן ,בקבלת הפטנט שינתן על פיהן ,בהחזקתו ,בהגנה עליו ובאכיפת
זכויות החברה מכוחו ,יחולו על החברה ,והאמור בסעיפים  00.0ו 00.3 -לעיל לא יפורש
כמטיל על ממציא כלשהו חובה לשאת בהוצאה כלשהי בקשר לביצוע החובות
המוטלות עליו על פי סעיפים  00.0ו 00.3 -לעיל.
 .00.8הפר ממציא חובה מחובותיו על פי סעיף  00לעיל ,תהא החברה רשאית לפעול כאמור
בסעיף  5.8.3לעיל ,וזאת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לחברה על פי כל דין.
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נספחים
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נספח א'
טופס הודעה על אמצאה
תאריך___________ :
לכבוד
מור יישום מחקרים בע"מ
רח' הברזל 28
רמת החייל
תל אביב
מאת (יש למלא שם ,תפקיד ובית חולים/מוסד רלוונטי):
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

הנדון :הודעה על אמצאה
.0

שם האמצאה:
באנגלית:
בעברית:

.3

תיאור האמצאה:
האמצאה היא חומר ,תהליך ,מוצר ,שיטה ,אחר? סמן.
הסבר:

* יש לצרף את כל התיעוד והמסמכים הרלבנטיים
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 .2מועד האמצאה (בקירוב):
תחילת העבודה או הרעיון _________________________________________
תאריך וציון של הוכחה ניסיונית ,הוכחת היתכנות ,בניית אב-טיפוס או מודל,
סינתזה של החומר בכמות משמעותית וכד' ____________________________
 .4האם האמצאה הומצאה במסגרת חוזה מחקר עם גוף חיצוני או קרן מחקר?
לא

כן

אם כן ,נא לצרף העתק החוזה וכן נא פרט:
א .במקרה של גוף מממן:
א.0

שם הגוף המממן ,שעמו נחתם חוזה המחקר

___________________________________________________
א.3

תקופת החוזה מיום ___________ עד יום _____________

א.2

שם המחקר כפי שהוסכם עם המממן

___________________________________________________
א.4

התחייבות ומגבלות על פי החוזה

___________________________________________________
ב.

במקרה של קרן מחקר:
ב.0

שם הקרן ופרטיה ________________________________

ב.3

מה המחויבות כלפיה _____________________________

 .5האם מידע הקשור באמצאה או בחלק מן האמצאה ,פורסם?
כן _______

לא ________

אם פורסם ,נא לפרט (כותרת מלאה של המאמר או הכתבה ,שם כתב-העת או
הספר ,ותאריך הפרסום ,לרבות העתקו או טיוטה של הפרסום):
___________________________________________________________
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___________________________________________________________
___________________________________________________________
 .6האם הוגשה בקשה לפטנט/מדגם/סימן מסחר/זכות מטפחים/זכות יוצרים ו/או כל
בקשה לרישום זכות אחרת?
כן _______

לא ________

אם כן ,נא לצרף העתק הבקשה וכן נא לפרט באיזו מדינה הוגשה ,מספר ותאריך
הבקשה ,שמות הממציאים ושם האמצאה:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
מה סטטוס הבקשה?
 +נרשמה ________  -אם כן נא לציין תאריך הרישום ומספרו וכן נא לצרף העתק
תעודת רישום הזכות:
___________________________________________________________
 +נדחתה ________  -אם כן נא לציין תאריך הדחייה וסיבותיה וכן נא לצרף כל
המסמכים הרלוונטיים:
___________________________________________________________
 +בבחינה/פרסום _______  -אם כן ,נא לציין בקצרה הסטטוס וכן נא לצרף את כל
המסמכים הרלוונטיים:
 .7הממציא/ים מתחייב/ים בזה שלא לפרסם את המחקר וממצאיו נשוא האמצאה ו/או
פרטים לגבי האמצאה ,ללא תיאום מוקדם עם חברת מור יישום מחקרים בע"מ.
 .8האם כלולים באמצאה פרטיו של אדם כלשהו (שאינם פרטי הממציא) ו/או מידע
עסקי סודי של הכללית ,או שהאמצאה עושה שימוש במידע כאמור? אם כן – נא
לפרט מהות המידע כאמור והשימוש שנעשה בו במסגרת האמצאה.

 .9נא למלא ולחתום בסדר בו תרצו שיופיעו הממציאים:
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חתימה

חלק* באמצאה
()%

מקום העבודה
מחלקה וטלפון

כתובת פרטית
וטלפון

.0
.3
.2
.4
.5

סך כל החלקים של כל הממציאים הרשומים צריכה להסתכם ב – .011%
 .01נא לצרף במסמך נלווה נפרד ,תיאור מפורט של האמצאה ,שיכלול את הסעיפים
הבאים:
 01.0הרקע המדעי ו/או הטכנולוגי ו/או אחר (בספרות ובעבודה עצמית);
 01.3יתרונות האמצאה על פני הידע הקיים היום והנמצא בשימוש;
 01.2שימוש/ים ויישום/ים אפשריים;
 01.4תכנית עבודה נוספת הדרושה לפיתוח השלב הבא ,ועד איזה שלב בפיתוח תגיע(ו)
לפי התכנית המוצעת;
 01.5תקציב (בדולרים לשנה) ומשך הזמן הכולל הדרוש לפיתוח.
חתימה/ות:
.0
.3
.2
.4

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

העתקים:
 .0ההנהלה הראשית של הכללית:
סמנכ"ל וראש חטיבת בתי חולים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות
ארלוזורוב  ,010תל אביב
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 .3הנהלת המוסד (בי"ח/מחוז) בו מועסק/ים הממציא/ים:
מנהל המוסד (למילוי לגבי כל מוסד :שם  +כתובת)
 .2ממציאים במשותף (ככל שההודעה אינה נושאת את חתימתם)
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