הסכם

שנעשה ונחתם ביום _____ לחודש __________2004 ,
בין
ידע חברה למחקר ופיתוח בע"מ,
שליד מכון ויצמן למדע,
ת.ד ,95 .רחובות
)להלן " -ידע"(,

מצד אחד;

לבין
_______________________,
חברה רשומה בישראל ,מס' __________
מ____________________________ -
)להלן " -החברה"(,

הואיל

מצד שני;

ו) ___________________ -להלן " -המדען/המדענים"( מהמחלקה ________________
במכון ויצמן למדע )להלן " -המכון"( ,מעונין לערוך מחקר בנושא _______________________
כמפורט בתכנית המחקר נספח א' להסכם זה )להלן " -המחקר" ו" -תכנית המחקר"(;

והואיל

והחברה עוסקת בתחום הביוטכנולוגיה והמדען/המדענים והחברה סבורים כי תוצאות המחקר
עשויות להיות בעלות פוטנציאל מסחרי בתחום בו עוסקת החברה;

והואיל

ועפ"י הסכמים ומכח הדין ,ידע הינה בעלת כל הזכויות בכל תוצאות המחקר ,כולל אמצאות,
שמופקות ע"י מדעני המכון ,לרבות המדען/המדענים;

והואיל

והחברה מוכנה לממן ) 10%עשרה אחוזים( מתקציב המחקר המצורף לתכנית המחקר ,נספח א'
להסכם זה )להלן " -תקציב המחקר"( ,ומעוניינת לקבל זכות הסתכלות ראשונה בתוצאות המחקר
והזדמנות ראשונה לניהול מו"מ בתום לב לקבלת רשיון למיסחור תוצאות המחקר;
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וידע מוכנה להגיש בקשה ,במסגרת התכנית המכונה "תכנית נופר" לקבלת מענק למימון 90%

והואיל

מתקציב המחקר ,ובכפוף לקבלת המענק ,להעניק לחברה הזדמנות ראשונה כאמור;

אי לכך ,הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 .1ידע תעשה מאמצים להגיש עד ליום  25.2.04ללשכת המדען הראשי במשרד התמ"ס )ועדת מגנטון( )להלן
"הרשות המוסמכת"( ,בקשה לקבלת מענק בשיעור ) 90%תשעים אחוזים( מתקציב המחקר )להלן -
"בקשת המענק" ו"המענק""( .החברה תסייע לידע בהכנת בקשת המענק ועל נספחיה.

הצדדים ישתפו פעולה במתן נתונים נוספים ,ביחס לתכנית המחקר ,ככל שיתבקשו ע"י הרשות המוסמכת.

 .2בכפוף למתן אישור ע"י הרשות המוסמכת ,למתן מענק בהתאם לבקשת המענק ,מתחייבת החברה לשלם
לידע ) 10%עשרה אחוזים( מתקציב המחקר ,וזאת תוך ) 30שלושים( יום ממועד מתן התשלום הראשון לידע
ע"י הרשות המוסמכת .ידע תיידע את החברה במועד האמור .התשלום לידע יעשה על ידי העברה לחשבון
הבנק של ידע אשר פרטיו הנם :מספר חשבון ,37852 :בנק הפועלים סניף  ,615רחובות .במידה ויהיה שינוי
בפרטי חשבון הבנק ,תעדכן ידע את החברה בכתב .לסכום המשולם לידע ע"י החברה יתווסף מע"מ ידע
תשלח לחברה חשבונית מס כדין ,בסמוך לאחר קבלת התשלום.

 .3בכפוף למתן אישור ע"י הרשות המוסמכת  ,למתן מענק בהתאם לבקשת המענק ובכפוף לתשלום המענק
בפועל במלואו וקיום כל התחייבויות החברה עפ"י הסכם זה ,מתחייבת ידע לגרום לביצוע המחקר ע"י
המדען/המדענים ,בהתאם לתכנית המחקר ותקציב המחקר ,וזאת במשך התקופה של  12חודשים שתחילתה
בתאריך המצוין כתאריך תחילת המחקר באישור הרשות המוסמכת )להלן " -תקופת המחקר"(.

 .4אם המדען או המדענים לא יוכל/יוכלו להמשיך בביצוע תכנית המחקר עד סיומה ,תפעל ידע ,ככל שניתן,
למציאת מחליף/מחליפים בקרב מדעני המכון ,לאחר התייעצות עם החברה ,לשם השלמת תוכנית המחקר.

 .5ידע תגרום לכך כי יימסרו לחברה דו"ח על ביצוע תכנית המחקר ותוצאותיה במשך ששת החודשים
הראשונים לתקופת המחקר ,לא יאוחר מ 30 -ימים מתום ששת החודשים האמורים ודו"ח מסכם על ביצוע
תכנית המחקר ותוצאותיה במשך כל תקופת המחקר ,תוך  30ימים מתום תקופת המחקר.
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 .6הצדדים מאשרים בזאת כי הינם מודעים לתנאים ולנוהלים של תכנית נופר ובכלל זה ,לתנאים ולנוהלים
החלים על קבלת המענק ,השימוש בו והשימוש בתוצאות המחקר הממומן ע"י מענק כאמור ,ומתחייבים
לפעול בהתאם לתנאים ונוהלים האמורים ולשתף פעולה בקיומם .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,החברה
מאשרת כי ידוע לה כי הוראות החוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה ,התשמ"ד ,1984-בהקשר לשמירת
הידע וזכויות הייצור בארץ יחולו על המענק ,בשינויים המחוייבים.

 .7החברה מאשרת ומסכימה כי כל הזכויות ,לרבות זכויות הקנין הרוחני ,בתוצאות תכנית המחקר )להלן -
"תוצאות המחקר"( ,תוקנינה לידע באופן בלעדי וידע תהיה זכאית ,לפי שיקול דעתה ,ועל חשבונה ולאחר
התייעצות עם החברה ,להגיש בקשות לפטנטים ו/או לסוגי הגנה אחרים ,בנוגע לתוצאות המחקר וכל חלק
מהן .כן מאשרת ומתחייבת החברה שלא תהיה זכאית לעשות או להרשות שימוש בתוצאות המחקר או כל
חלק מהן ,אלא עפ"י הסכם בכתב מאת ידע.

 .8החברה תשמור סודיות מלאה ותגרום לכך שמנהליה ועובדיה ישמרו בסודיות מלאה על תוצאות המחקר
ולא תגלה ותגרום לכך שמנהליה ועובדיה לא יגלו את תוצאות המחקר או כל חלק מהן לצד ג' כלשהו.
ההתחייבויות דלעיל לא תחולנה על מידע שהתפרסם ברבים )שלא כתוצאה מהפרת ההתחייבויות
האמורות( ,על מידע שהוכח ,להנחת דעת ידע ,שהיה ברשות החברה כדין לפני קבלתו מידע כחלק מתוצאות
המחקר או על מידע שחובה עפ"י דין לגלותו )במידה הדרושה עפ"י דין כאמור(.

 .9החברה מאשרת כי ידוע לה כי המדען/המדענים יהיו רשאים לפרסם מאמרים מדעיים על תוצאות המחקר,
ובלבד שיציגו את תוכן המאמרים לידע ,קודם לכל פרסום כאמור ,ויעכבו את פרסום המאמר עד לתקופה
של  45יום ממועד המסירה לידע )כפי שתורה ידע( ,כדי לאפשר לידע להגיש בקשה לפטנט או להגנה אחרת
ביחס לתוכן המאמר כאמור אם ידע תהיה סבורה כי יש הצדקה לכך ,לאחר התייעצות עם החברה .בכפוף
לאמור בסעיף  8לעיל ,תעביר ידע לחברה עותק מן הפרסום המדעי טרם פרסומו.

 .10אין ידע מתחייבת ואין היא ערבה לכך שתוצאות המחקר תהיינה בעלות פוטנציאל מסחרי או בעלות ערך
אחר כלשהו.

 .11אין ידע מתחייבת ואין היא ערבה לכך שניתן לרשום פטנטים או הגנה אחרת לגבי תוצאות המחקר או כי לא
יהיה בשימוש בתוצאות המחקר כדי לפגוע בזכויות קנין רוחני של צד ג' כלשהו.
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 .12בכפוף לקיום התחייבויות החברה עפ"י הסכם זה ובכלל זה תשלום סכום השתתפותה במימון תכנית
המחקר ,ובכפוף לכך שיינתן אישור ע"י הרשות המוסמכת למתן המענק בהתאם לבקשת המענק ,לחברה
מוענקת הזכות להסתכלות ראשונה בתוצאות המחקר ולניהול מו"מ בתום לב עם ידע לקבלת רשיון לניצול
המסחרי של תוצאות המחקר ,וזאת בתנאי שהחברה תודיע לידע בכתב ,לא יאוחר מתום  30יום מקבלת
הדו"ח המסכם עפ"י סעיף  5לעיל ,כי היא מעונינת לנהל מו"מ כאמור .עם קבלת הודעת החברה כאמור,
ינהלו הצדדים מו"מ בתום לב בדבר מתן רשיון לחברה כאמור ,וזאת במשך ) 60ששים( יום החל ממועד
מסירת הודעת החברה הנ"ל או תקופה ארוכה יותר עליה יסכימו הצדדים בכתב )להלן " -תקופת המו"מ"(.
במשך תקופת המו"מ ,לא תנהל ידע מו"מ עם צד ג' כלשהו בענין מתן רשיון לניצול המסחרי של תוצאות
המחקר .הסתיימה תקופת המו"מ ללא חתימת הסכם רשיון ,תהיה ידע רשאית לנהל מו"מ עם צד ג' כלשהו
ביחס למתן רשיון לניצול המסחרי של תוצאות המחקר ולפעול בדרך אחרת כפי שתמצא לנכון ביחס
לתוצאות המחקר ולחברה לא תהיינה זכויות כלשהן בתוצאות המחקר או טענות או תביעות כלשהן כלפי
ידע בקשר לכך.

 .13החברה מתחייבת שלא תעשה כל שימוש פרסומי ,מסחרי או אחר בשם המכון ,בשם ידע או בשם
המדען/המדענים ,בכל הקשור להסכם זה ו/או המחקר המתבצע על פיו ,וזאת אלא אם קיבלה אישור ידע
לשימוש כאמור בכתב ומראש .הצדדים ישמרו בסודיות )פרט לנדרש כדי לקבל את אישור הרשות
המוסמכת( את הוראות הסכם זה.

 .14הסכם זה יסתיים אם לא תוגש בקשה לקבלת המענק אל הרשות המוסמכת ,או אם לא יינתן אישור למתן
מענק ע"י הרשות המוסמכת בהתאם לבקשת המענק במשך  60ימים מהחתימה על הסכם זה או תקופה
ארוכה יותר עליה יסכימו הצדדים בכתב ,או אם לא התקבלה הודעה בידע מהחברה ,לא יאוחר מתום 30
יום מקבלת הדו"ח המסכם עפ"י סעיף  5לעיל ,כי היא מעוניינת לנהל מו"מ לקבלת רישיון או אם תסתיים
תקופת המו"מ ללא חתימת הסכם רישיון בין ידע והחברה כאמור בסעיף  12לעיל.

 .15מבלי לגרוע מזכויות הצדדים על פי דין ו/או ההסכם ,כל צד יהיה רשאי לבטל הסכם זה ע"י הודעה בכתב
לצד השני אם הצד השני יפר הסכם זה הפרה מהותית ולא יתקן את ההפרה תוך  30יום מקבלת דרישה
בכתב מהצד המקיים שיעשה כן.

 .16סיום או ביטול הסכם זה לא ייגרע מהוראות סעיפים  7ו 8-לעיל שתמשכנה לחול.
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 .17הצדדים לא יעבירו את זכויותיהם או התחייבויותיהם עפ"י הסכם זה ,כולן או חלקן.

 .18הסכם זה ממצה את הסכמות הצדדים בכל הקשור לנושא ההסכם וההסכם אינו ניתן לתיקון ,אלא
בהסכמת הצדדים בכתב.

 .19לבתי המשפט בתל-אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בחילוקי דעות כלשהם המתעוררים בקשר להסכם זה.

 .20כתובות הצדדים בכל הקשור להסכם זה הינן כאמור בכותרת להסכם זה .כל הודעה שתשלח לאחת
הכתובות הנ"ל בדואר רשום תחשב כנמסרת כעבור  72שעות ממועד מסירתה בבית דואר בישראל .הודעה
הנמסרת ביד בשעות עסקים ,תחשב כנמסרת עם מסירתה .הודעה הנמסרת בפקסימיליה בשעות עסקים
תחשב כנמסרת עם מסירתה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

ידע חברה למחקר ופיתוח בע"מ
)"ידע"(

)"החברה"(
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