טופס גילוי המצאה מעודכן
אל :המחלקה למחקר ופיתוח
_________________.1
מאת:
_________________.1
מחלקה:
תיאור
ההמצאה

פרטי
ההמצאה
ומימונה

_________________ .2
_________________ .2

_________________.3
_________________.3

 .1נושא ההמצאה______________________________________________________ :
 .2תיאור קצר של ההמצאה )הרקע ,מהות ההמצאה ויתרונותיה ,כדאיות ההשקעה בהמצאה ,אפשרויות
ליישום ההמצאה ,התעניינות של משקיעים פוטנציאליים(  -יש לצרף תקציר המצאה.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________
 .3שלב ההמצאה:

 .4מהות ההמצאה

 שלב רעיוני

 תהליך

 שלב מחקרי התחלתי

 מוצר

 שלב מחקרי מתקדם

 שיטה

 הושלמה במעבדה

 אחר _____________
_________________

 דגם מעבדתי פועל
 אחר________________

 .6תאריכי מפתח
התחלת עבודה________________
הוכחת עקרון ________________
בניית דגם __________________
אחר ______________________

 .5סוג תעשיה פוטנציאלית )תחום
ההמצאה(:
א_________________ .
ב_________________ .
ג_________________ .
ד_________________ .
ה_________________ .

 .7ההמצאה הומצאה במימון חלקי או מלא של )יש להקיף בעיגול(
המועצה הלאומית קרן דו לאומית
המכללה
קרנות פדרליים של ארה"ב
קרנות צבאיים
משרדי ממשלה
אחר _________________________

 .8עבור סטודנטים – האם ההמצאה הומצאה במסגרת פרויקט גמר – כן /לא )יש להקיף בעיגול(
במידה וכן – מה שמות המנחים.__________________________ :
 .9פרטי הגורם המממן:
_______________________ .2
הגורם _______________________ .1
שם המחקר _________________________________________________
החוזה מיום ______________ עד ______________ ומיום ______________ עד ______________
_______________________ .2
מס' תקציב _______________________ .1
 .10האם מידע אודות ההמצאה פורסם:
אם כן הקף בעיגול את אופן הפרסום:
אחר__________________
כתבה
כנס/תערוכה
סרט
הרצאה
מאמר
שם המאמר ,ההרצאה וכו' ___________________________________________________
שם כתב העת ,הסמינר ______________________________________________________
תאריך הפרסום__________________________________________________________ :
 .11האם הוגשה בקשת פטנט לגבי המצאה זו ע"י גורם כלשהו
 לא  כן ,מס' בקשה  ____________:תאריך __________________:המגיש______________ :

 .12האם קיימת התחייבות כלשהי למסור המצאה זו או לתת זכויות כלשהן לגורם אחר? )למשל לחברה עסקית,
משרד ממשלתי וכו'(  לא  כן ,מהי ההתחייבות ולמי______________________________:
 .13האם המידע אודות ההמצאה הועבר לגורמים אחרים )חברות ,ארגונים וכו'(?
 לא  כן
שם חברה ,ארגון _______________
המידע שנמסר ________________
תאריך העברת המידע ____________
 .14תוצאות סקר פרסומים מדעיים )האם בוצע ותוצאותיו(____________________________
_____________________________________________________________________
 .15תוצאות סקר פטנטים )האם בוצע ותוצאותיו( __________________________________
_____________________________________________________________________
 .16פרטים אודות הממציאים וחלקם בהמצאה:
שם הממציא/ה

חלקיות
)(%
בהמצאה

מקום
העבודה:
מכללה/
פרטי/
אחר )ציין(

תפקיד
במכללה:
עובד/
חוקר/
סטודנט/ית

לעובד
המכללה:
האם
ההמצאה
הומצאה
בתקופת
עבודתך
במכללה

לעובד
המכללה:
האם
ההמצאה
בתחום
עיסוקך
במכללה

חתימה

א
ב
ג
 .17נתוני הממצאים:
כתובת ודוא"ל

שם מלא בעברית ובאנגלית

טלפון

א
ב
ג
 .18הנני מאשר/ת בחתימתי נכונות הנתונים בטופס זה ומתחייב/ת בזאת לא להעביר מידע כלשהו הקשור
בהמצאה לכל צד שלישי ולא לפרסם חומר הקשור בהמצאה ללא הסכמת המכללה מראש ובכתב ,ולשתף פעולה
עם המכללה במסחור ההמצאה ,לחתום על כל מסמך נדרש ,לרבות מסמכי העברת בעלות בקשר לרישום פטנט
על ההמצאה בכל מדינה בה יוגש לרישום.
שם מלא
א
ב
ג

ת.ז

תאריך

חתימה

