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 1טופס הסכם בגין רכוש אינטלקטואלי
 (סטודנטים)

 
 
 

  
 

 ת.ז./דרכון__________________________________
 
 

 

  עיר, מדינה -כתובת   שם (בעברית ובלועזית באותיות דפוס)

 
 

   

  המנחה/מארח  מחלקה מארחת

 
 

 במשבצת המתאימה) X(נא לסמן אני, הח"מ ___________________, בהיותי :  

 דוקטור / מתמחה-בתר  

 סטודנט   

 סטודנט במסלול דוקטורט לרופאים מומחים/מתמחים   

 אורח   סטודנט  

 סטודנט בתכנית קיץ   
 
 

") בנוגע לאמצאות המכוןמתחייב מאשר ומסכים כי יחולו עלי הכללים של מכון ויצמן למדע (להלן: "
המכון בנוגע לקניין רוחני ומניעת  ") ואני מתחייב לנהוג בהתאם לנוהלאמצאותוגילויים (להלן ביחד: "

 ") וכדלקמן:הנוהל(להלן: " 2ניגודי אינטרסים
 
, מדגמים זכויות יוצרים(ובכלל זה אמצאות, פטנטים, זכויות  ,זכויות בקניין הרוחניהכל  .1

לימודי במהלך תקופת ר, מידע סודי) שאצור לבד או יחד עם אחרים מטפחים, סימני מסח
") ו/או כתוצאה מהשתתפותי במחקר שיבוצע במכון, בין אם המדרשהבמדרשת פיינברג (להלן: "

יצירה, חידוש, פיתוח, רעיון, טכנולוגיה, שיטות עבודה, תהליכים,  כללרבות נרשמו ובין אם לא  ו
אלקטרוניות, דו"ח, תכנית, מפרט, שרטוט, תכנית ו/או כל זכות אחרת כויות ז נתוני מחקר,

המכון או של ידע חברה למחקר המלאה והמוחלטת של  ו"), יהיו בבעלותהקנייןכלשהי (להלן: "
או  מכון, והבקנייןכל זכות, מכל מין וסוג שהוא י אין ולא תהא ל ").ידע" –ופיתוח בע"מ (להלן 

המוחלט הבלעדי ו םכל שימוש ו/או דיספוזיציה לפי שיקול דעת לעשות בהם םזכאי והיידע י
 . םעל שמבקניין לרבות רישום הזכויות 

 

 +, 972-8-9344153יש למלא טופס זה, לחתום עליו ולהעבירו למשרד סגן הנשיא לישומים טכנולוגיים, פקס    1
 +972-8-9343899טל': 

ניתן לקבל עותק מנוהלי המכון בנוגע לקנין רוחני ומניעת ניגוד אינטרסים במשרד הנשיא לישומים טכנולוגיים.   2

 http://www1.weizmann.ac.il/vpttכמו כן ניתן לראות נוהל זה באתר  

 

                                                           



") וכן לידע, על כל קניין סגן הנשיאטכנולוגיים (להלן " םאני אדווח לסגן נשיא המכון ליישומי .2
 שאצור או אפתח תוך כדי או עקב פעילותי כאמור. 

 
המכון או לטובת  הקנייןמתחייב לעשות כל פעולה שתידרש על מנת להעביר ו/או לרשום את אני   .3

לימודי במדרשה , בישראל או בחו"ל, במהלך הםו/או על מנת להבטיח את זכויות הקניין של ידע
 .הםולאחריו/או במהלך השתתפותי במחקר המתבצע במכון 

 
ע במכון, אני מסכים לשמור בסודיות כסטודנט הלומד במדרשה ו/או כמשתתף במחקר המתבצ .4

את האמצאות אליהן אגיע ו/או שיובאו לידיעתי במהלך לימודי במדרשה ו/או במהלך השתתפותי 
 במחקר המתבצע במכון, ובנוגע לישימות המחקר. 

 
במקרה שידע מקבלת בפועל תמורה כל שהיא (בכסף או בשווה כסף) (להלן: "תקבולים") על פי  .5

(פרט להסכמי שירות) , ידע מעבירה לממציאים של האמצאה, שכפופה  הסכם עם צד שלישי
להסכם כאמור, חלק מסוים מתקבולים אלו, לאחר ניכוי הוצאותיה של ידע. שחלקם של 
הממציאים נקבע בהתאם למדיניות המכון באותה עת. הובהר לי ואני מסכים לכך כי במקרה של 

יאים, בהסכם ביניהם. בהיעדר הסכמה בין יותר ממציא אחד, נקבע חלקו של כל אחד מהממצ
 הממציאים, יקבע חלקו של כל אחד מהממציאים בתהליך המתואר בנוהל.

 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל הנני מאשר כי קראתי את הנוהל ואני מקבל את תוכנו, וכי הנוהל,  .6

בהתאם לו. כן הנני כתוקפו מעת לעת, יחול עלי ויחייב אותי לכל דבר ועניין, והנני מחויב לפעול 
כנ"ל או המונעת ממני  ימאשר שאיני קשור בהתחייבות אחרת כלשהי המנוגדת להתחייבויותי

 האמורות.  ילמלא אחר התחייבויותי
 

 כללי –סודיות  .7
 או/והריני מאשר בזאת כי במסגרת לימודיי במדרשה לעיל,  4מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .7.1

השתתפותי במחקר שנערך במכון, תהיה לי גישה למידע סודי וקנייני, הן של המכון והן של 
במסגרת הסכמי סודיות, הסכמי מענקי מחקר וכו'.  אשר עשוי להיחשףצדדים שלישיים 

מידע סודי עשוי לכלול נתונים, חומרים, מוצרים, טכנולוגיה, תוכנות מחשב, מפרטים, 
ג שהוא, כולל אך לא מוגבל לפרוטוקולים מדעיים, תכניות , מידע מדעי מכל סוותהדרכ

שייחשף בפניי או יימסר לי, בעל פה או עבודה, תוצאות מדעיות, מידע כספי וכל מידע אחר 
בכתב, או על ידי אמצעי תקשורת אחר, על ידי המכון או על ידי כל אחד מעובדי המכון או מי 

 במחקר (להלן: "מידע סודי"). השתתפותי או/ומטעמו במהלך לימודיי במדרשה 
 

אני מסכים בזאת כי המידע הסודי ייחשב סודי וקנייני למכון או לצד שלישי אשר סיפק מידע  .7.2
סודי בסודיות, ואני מתחייב לשמור על המידע הסודי בסודיות מלאה באופן קפדני, לנקוט 

החוצה  בכל האמצעים כדי למנוע הפצה וחשיפת המידע הסודי או למנוע ממנו מלדלוף
 ולהגיע לכל מי שאינו מורשה לכך. 

 

הוראות ההתחייבות לסודיות לעיל אינן מוגבלות בזמן ואני אהיה כפוף ומחויב אליהם גם  .7.3
 השתתפותי במחקר. או/ולאחר תקופת לימודיי במדרשה 

 
 

 
 
 
 

 
 

 שם__________________חתימה

  
 

 תאריך:

   

     

 8/2017גרסה 



 8/2017גרסה 

 
 

 / המוסד בו לומד הסטודנט לקראת קבלת תואר אקדמי (להלן: "מוסד 3אישור המעביד       
   הלימודים")      

 
       

אנו ______________מאשרים בזאת כי הובהר לנו ש _______________ התקבל כסטודנט/  
סטודנט אורח במדרשת פיינברג וככזה עליו לקבל על עצמו ולנהוג על פי כללי המכון החלים על 

 דנטים במדרשה וכפי שיחולו במהלך לימודיו, לרבות כללי הקניין הרוחני של המכון.כלל הסטו
 
 בחתימתנו להלן אנו מאשרים ומסכימים לכל התחייבויות ____________ המפורטות לעיל.   
 

 
 שם המורשה/מורשים:_______________________

 
 

 _________________________________תפקיד: 
 

 חתימה מטעם המעביד/ מוסד הלימודים + חותמת חתימת מורשי
 
 
 ______________________________________________ 
 
 

  תאריך:______________________
 

 

עובד מדינה (לרבות משרד הביטחון ושלוחותיו), בי"ח או חברה ממשלתית,  נדרשת, ) 1(כאשר הסטודנט הינו:    3
–חודשים  2) סטודנט אורח לתקופה העולה על 2( בנוסף לחתימת הסטודנט, גם חתימת המעביד על התחייבות זו.

 תחייבות זו בנוסף לחתימת הסטודנט האורח.בו הוא לומד על ה נדרשת חתימת המוסד

                                                           


