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 סטודנטים פרויקטים של של הרוחני בקניין זכויות תקנון חלוקת  שם ההוראה:           

 
 
 : זה בתקנון .1

 
 . ויפ -אביב-תל של האקדמית המכללה   " :    המכללה"   1.1
  לימודיו וכל עוד הוא רשום במכללה  מתחילת שהתקבל  ללימודים במכללה לתואר בוגר מי     "  :  סטודנט"   1.1

  כתלמיד לתואר כאמור.                                   
 .לתואר מלימודיו  כחלק סטודנטשמבצע  פרויקט      ":  פרויקט"    1.1
  .פרויקט בהכנת סטודנט להנחות כדי מינתה שהמכללה מי          ": מנחה"    1.1
 מי שאינו סטודנט, מנחה, חבר סגל, עובד המכללה, או מקבל שכר או תשלום עבור ":  גורם חיצוני"  1.1
 .עבודה במכללה                                  

 

 יהיו שייכות במלואן  פרויקטיםין הרוחני  של ישלהלן הזכויות בקנ 1.  להוציא המקרים המתוארים  בסעיף 1
 .הפרויקטים י מבצע ים לסטודנט     
 
1.   _ _ _ 

 
 מעבר  פרויקט  שנושאו, שנמסר לסטודנט, פותח על ידי המכללה ו/או המנחה  -"  מיוחד פרויקט"  1.1    

  ו שביצועפרויקט כספים ו/או ציוד, או ו  שהמכללה תשקיע בביצועפרויקט גרידא, או רעיון לשלב של              
  .מעבר להנחיה הרגילה והמקובלתבמידה ניכרת יצריך היקף הנחיה שהוא              

 
 המכללה ו/או המנחה בשיעורים המפורטים להלן  , מיוחדים יתחלקו בין הסטודנט בפרויקטיםהזכויות   1.1    

 בתקנון זה.           
 
 רותים ילמען הסר ספק מובהר בזאת מפורשות כי הצעת רעיון בסיסי לפרויקט ו/או הנחייתו הנם ש  1.1   

 המגיעים לסטודנט במסגרת לימודיו וכי אלה לכשעצמם אינם הופכים פרויקט לפרויקט מיוחד.          
 

 .  המכללה תודיע לסטודנט, מראש, כי הפרויקט המוצע לו הנו פרויקט מיוחד וכי הוא רשאי לבחור 1
 בפרויקט אחר שאינו כזה.     
 

 תהיה המכללה מוכנה להשקיע בפרויקט כספים ו/או ציוד ו/או הנחיה מיוחדת , ולהפכו בכך מפרויקט      
 עשה ית –ציוד או הנחיה מיוחדת  בכספים, –לפרויקט מיוחד, יהיה עליה להציע זאת לסטודנט וההשקעה      
 רק אם הסטודנט יאשר הסכמתו להפיכת הפרויקט לפרויקט מיוחד.     
 
  66%עור של ימיוחדים בש פרויקטיםשל   הרוחני בקניין הזכויותשלהלן יתחלקו  6כפוף לאמור בסעיף ב. 1

 למכללה ולמנחה  יחדיו. 16%-לסטודנט ו    
 

 מכלל הזכויות[ אם הוא יהיה זה  16%]דהיינו ל  המכללה בזכויותהמנחה  יהיה זכאי למחצית מחלקה של      
 מכלל הזכויות[ אם רק נדרש להנחיה מוגברת  16%דהיינו ]שפיתח את הרעיון או לרבע מחלקה של המכללה      
 במידה ניכרת.      

 

 בפרויקט גרידא  או  הרעיון  .  הזכויות בפרויקט מיוחד שגורם חיצוני פיתח את נושאו  אל מעבר  לשלב 6
  -ביצועו  במהלך  בהסכמת הסטודנט,  ,אותו מתחיל –שגורם כאמור יסכים  להשקיע בו כספים או ציוד      
   שתרכז את הטיפול מול ]למכללה ולגורם החיצוני   16%-ו לסטודנט   16%יתחלקו בשיעור של       
 . ביניהםכאמור[ יחדיו, כשהחלוקה בין הגורם החיצוני למכללה תקבע במו"מ  גורם      
 

 ין רוחני שנתגלה בפרויקט ייבקש סטודנט  לפרסם פרויקט מיוחד ו/או שיבקש הוא לרשום פטנט ביחס לקנ.  7
 ]ב[ כי המכללה תטפל או  ו/ הפרסום כאמור, יהיה עליו לפנות למנכ"ל המכללה ולבקשו:  ]א[  לאשר לו את     
 ברישום הפטנט   או ]ג[ להתיר לו לרשום את הפטנט.     

.2.17.59  
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8 . _ _ _ 

 
 ועדת הפטנטים של ודלעיל,  ב 7שיהיה רשאי להיוועץ, בכל הנוגע לבקשות  כאמור בסעיף  -המנכ"ל   8.1    

  11-ימסור למבקש את תשובתו, בכתב, תוך לא יותר מ -המכללה ו/או במומחים חיצוניים לפי בחירתו             
 מיום קבלתה.            

 
 , בעצמה או באמצעות , על חשבונהתטפל ברישום תעשה זאת  המכללהיחליט המנכ"ל כי המכללה   8.1     

 . "[ היישום חברתחברת יישום שתבחר היא לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ]להלן: "            
 

 למכללה ענין לטפל ברישום יעשה זאת הסטודנט  או הסטודנט והגורם החיצוני  יחליט המנכ"ל שאין   8.1     
 חשבונו או על חשבונם. על              

 
 או הסטודנט  - והן הסטודנט[ בעצמה או באמצעות חברת היישום אם היא תטפל ברישום ]הן המכללה   8.1     
 רשם בחלקים ייהיו חייבים לדאוג לכך שהפטנט י [אם הוא/או הם יטפלו ברישום ] – גורם החיצוני[וה            
 דלעיל.  6או  1בסעיפים  כמפורט            

 

 או  , או חברת היישום, או המכללה וחברת היישום תהיה זו המכללה –.  הגורם שיטפל ברישום הפטנט 9
 מההכנסות ]הסבירות [ יהיה זכאי לקבל את הוצאות הרישום  –הסטודנט או הסטודנט והגורם החיצוני       
 ממסחור הפטנט. שהיא, בכל צורה  ,הראשונות שיגיעו      

 

16.   _ _ _ 
 

  הקניין את למסחר "[ הממסחר הגורם" :או המנחה ו/ או הגורם החיצוני ]להלן ו/ הסטודנטירצו   16.1       
 .חשבונם על זאת יעשו מיוחד פרויקט  של  הרוחני                

 
 מהגורם  יקבלו"[  הזכאי הגורםאו המכללה והמנחה או המכללה והגורם החיצוני ]להלן: " המכללה  16.1      

  הגורם  שיקבל תקבול מכל, הרוחני קנייןו של הגורם הזכאי לחלק המתאים יחסי חלקהממסחר                
  בגין כתמלוגים שיתקבל כזה ובין  בו הזכות ממכירת שיתקבל כזה בין, זה קניין בגין הממסחר                
 .בו השימוש               

 
  כל פני על קדימה זכות למכללה תהיה  מסחרי מוצר לכדי הרוחני הקניין את לפתח  מנת על השקעה תידרש. 11

  בקניין חלקה הגדלת כנגד -באמצעות חברת היישום עם או בין בעצמה ובין  - זו השקעה  לבצע אחר גורם       
 ה או השקעת ,הסכמה כי השקעתהכנגד או ]חלק אותו תוכל לחלק בינה לבין חברת היישום[  הרוחני       
 מהתקבולים   ו/או לחברת היישום  תוחזר להאו השקעת חברת היישום חברת   היישום,  והשקעת        
 ל לפי בחירת המכללה. והכ ,הראשונים       
 
  שבהם הוסכם מראש התעשייה ידי על ממומנים או המוזמנים  םפרויקטי על יחולו  לא  זה תקנון ת ואהור. 11

 . הפרויקט את מממנותה או המזמינות החברות בידי נותרות הרוחני בקניין הזכויות מלוא כי      
 
 פרויקט של כל סטודנט הוא יופנה, בכתב, לתקנון זה  באתר האינטרנט של המכללה. עם אישור תוכנית .  11
 
 מיוחדים כהגדרתם  ופרויקטיםדלעיל  1 כהגדרתם בסעיף  בפרויקטיםלחלוקת הזכויות  תקנון זה  מוגבל . 11

 של חברי סגל שבהם  ופרויקטיםחול, על כן, על חלוקת הזכויות במחקרים והוא לא ידלעיל  1.1בסעיף        
 חלק. סטודנטים נוטלים        

 
 .המנכ"ל   על תחול תקנון זה  לביצוע האחריות. 11
 
   .(11.8.1611)  ועד המנהל וה ידי על ואישור ביום תקנון זה  של ו תחילת. 16


