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נוהל בחירת עורך פטנטים
.1

מינהל המחקר החקלאי (להלן":המינהל") משמש כזרוע המחקר של משרד החקלאות .המינהל מבצע
מחקרים יישומיים לטובת מדינת ישראל.
העברת הידע שמפותח במינהל אל גופים מסחריים מבוצעת באמצעות יחידת "קידום" ,המוגדרת כיחידה
למסחור הידע והטכנולוגיות של מינהל המחקר החקלאי.
במסגרת עבודת היחידה מוגשים לרישום פטנטים ובקשות לזכויות מטפחים בארץ ובעולם וניתנים רישיונות
לחברות מסחריות לשימוש בזכויות הקניין הרוחני.

.2

לצורך רישום הפטנטים וזכויות המטפחים המבוצע במינהל מתקשר המינהל עם משרדי עורכי פטנטים
ולצורך כך הקים המנהל מאגר.

.3

מטרת הנוהל:
נוהל זה מיועד להסדרת אופן ניהול המאגר ולקביעת סדרי הטיפול וההליכים הקשורים בבחירת עורך
פטנטים לצורך התקשרות ספציפית מתוך כלל עורכי הפטנטים אשר ענו לפרסום הקול הקורא.

.4

פרסום וניהול המאגר:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

.5

הודעה על המאגר תפורסם באתר מנהל המחקר החקלאי.
וועדת המכרזים הינה אחראית על הקמת המאגר ,ניהולו ותפעולו.
מנהל המאגר יהיה מר דוד להב DAVIDL@AGRI.GOV.IL
המאגר ינוהל בגיליון אלקטרוני.
לגבי כל עורך פטנטים במאגר יצוינו הפרטים באשר לתחום המומחיות המקצועי שלו כדי לקבוע
לאיזה תחום הינו משויך ובאילו מקרים הינו מוביל בתחומו.

הצטרפות למאגר:
א .המינהל פירסם " -RFIקול קורא" לשם בחינת משרדי עורכי הפטנטים הקיימים הרלוונטיים בשוק
והמתאימים לדרישות המינהל.
מצ"ב נספח א' – קול קורא (פטור .)2721
ב .המינהל יפרסם  RFIדומה אחת לשנה וועדת המכרזים תבחן את עמידתם של מציעים חדשים
בדרישות הקבועות ב  .RFIעורך פטנטים שעומד ומתאים לדרישות המינהל יצורף למאגר עורכי
הפטנטים הקיים.

.6

עדכון המאגר:
א .על הספקים במאגר לעדכן באופן מידי נתונים שהשתנו ואשר משפיעים על עמידתם בתנאי ההצטרפות
למאגר .כל עדכון של המאגר יובא לאישור ועדת המכרזים.

.7

השירותים העיקריים שיספקו משרדי עורכי הפטנטים :
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

הגשה וטיפול בבקשות פרוביזיונל בארה"ב.
הגשה וטיפול בבקשות .PCT
הגשה וטיפול בבקשות לאומיות.
הגשה וטיפול בבקשות לרישום סימנים מסחריים.
ייעוץ בנושאי רישום קניין רוחני.

.8

נוהל שליפה:

יחידת קידום ונציג וועדת המכרזים יבחנו את בקשת הפטנט העתידה להגשה ותסווגה על פי סדר חשיבות
(סוג  –Aהמצאה חשובה ,מבחינה מדעית (תחום חדשני) או מבחינה משפטית (מקנה הגנה רחבה בתחום)
או מבחינה מסחרית (מעוררת עניין מסחרי ממשי) סוג  -Bאינו עומד באחד מהקריטריונים המוזכרים).
א .ההתקשרות עם עורכי הפטנטים לצורך טיפול רישום בפטנטים מסוג  Aבמאגר יבוצע על פי שיקול דעת
פרטני לכל המצאה והמצאה ,על פי ההתמחות של בעל המשרד או שותף במשרד שממנו מקבלים בפועל את
השירות ,לדוגמא ,המצאה בתחום הביולוגיה תיועד למשרד אשר בעליו או שותף בכיר בו הנו בעל הידע
המקצועי בתחום הביולוגיה .ככל שישנם מספר מומחים באותו תחום התמחות ספציפי יילקח בחשבון
כמות ומספר עובדות קודמות אשר הועברו אליהם במסגרת המאגר.
ב .התקשרות עם עורכי הפטנטים לצורך טיפול רישום בפטנטים מסוג  Bבמאגר ,ככל שקיים במשרד עורך
פטנטים בתחום אשר עומד בתנאי הסף לצירופו למאגר (על פי המפרט) המשרד ייבחר על בסיס ההצעה
הנמוכה ביותר על פי המחירון אשר הוגש בתוספת ההנחה אשר צוינה ,המשרדים רשאים לעדכן את המחירון
ו/או את אחוז ההנחה בכל עת.
ג .במקרה של פטנט ממוסחר זהות עורך הפטנטים תיקבע בהתייעצות עם בעל הרשיון ועל פי תנאי ההסכם.
ד .במקרים של פטנט נוסף מאותו פרויקט מחקר על ידי אותו חוקר ,בחירת עורך הפטנטים במקרה זה יבוצע
ללא הליך בחירה מחודש וישוייך לעורך הפטנטים אשר טיפל בפטנט הראשון.
ה .במקרה שבו יסבור נציג קידום כי הצעת המחיר שקיבל גבוהה או כי יוכל לקבל הצעה נמוכה יותר מעורך
פטנטים אחר ,יעביר את הנושא לדיון ביחד עם נציג ועדת המכרזים.
ו .נציג קידום יתעד ויערוך טבלה מסודרת שבה יתעד את הפניה וההתקשרות עם עורכי הפטנטים השונים ע"פ
נושא הפניה\ הפטנט  ,שם החוקר ,תאריך הפניה ועלויות הטיפול הראשוניות.
נציג קידום ידווח ויעביר את הטבלה לבחינת ועדת המכרזים אחת לשנה במהלך חודש יוני.
.9

התקשרות מסגרת עם הספקים במאגר

על עורך הפטנטים להמציא את המסמכים שלהלן:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

ו.
ז.
.10
.11

במידה ומדובר בתאגיד או ארגון אחר יש להמציא העתק תעודת רישום כדין בישראל במרשם
הרלוונטי בתוקף.
תצהיר העדר הרשעות בגין חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום – נספח ב'
הצהרה על עמידה בדרישות תשלומים סוציאליים ,שכר מינימום וקיום חוקי עבודה – נספח ג'
אישור רו"ח/עו"ד על פרטים אודות משרד עורך הפטנטים – נספח ד'
אישור על העדר חובות לרשם החברות אם רלוונטי (נסח חברה/שותפות עדכני מרשות התאגידים -
הניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים ,שכתובתו:
https://ica.justice.gov.il/Login/Login
או בקישור הבאhttps://ica.justice.gov.il/Request/OpenRequest?rt=32 :
התחייבות לשמירת סודיות – נספח ה
הסכם התקשרות – נספח ו

לכל התקשרות ספציפית תצא הזמנה חתומה ע"י מורשי החתימה של המנהל.
הוצאת עורך פטנטים מהמאגר
במקרה שבו יוודע לנציג קידום ו/או גורם אחר במינהל על קיומה של סיבה שיש בה כדי להביא לפסילה של
עורך הפטנטים ו/או הוצאתו מהמאגר שהוקם (כגון :ניגוד עניינים ו/או טיפול לא ראוי וכשלים בהתנהלותו
של עורך הפטנטים) ,יביא נציג קידום עניין זה בפני וועדת המכרזים .וועדת המכרזים תהא רשאית מנימוקים
שיפורטו להוציא את עורך הפטנטים מהמאגר.

נספח א' – מפטור 2721

"קול קורא" RFI -

בקשה לקבלת מידע לצורך הכנת רשימת מציעים
לשם קבלת שירותי רישום קניין רוחני  -עריכת פטנטים
פנייה בהתאם לתקנה 14א .לתקנות חובת המכרזים

 .1מינהל המחקר החקלאי (להלן" :המנהל") מעוניין לקבל שרותי "עריכת פטנטים" לטיפול ברישום קניין רוחני,
בארץ ובחו"ל ,עבור יחידת "קידום" במינהל המחקר החקלאי.
 .2וועדת המכרזים של המינהל מודיעה על כוונתה לעדכן את רשימת המשרדים לצורך קבלת שירותי רישום קניין
רוחני .פנייה זו מיועדת לצורך קבלת מידע לאחריו יעדכן מינהל המחקר רשימת מציעים על בסיס תקנה  5לחוק
חובת המכרזים והתקשרות או כל סעיף אחר מתאים.
 .3מהות ההתקשרות העתידית :הכנה והגשה של בקשות לרישום קניין רוחני ,טיפול בבקשות עד שלב קבלת הרישום
וחידושים.
 .4השירותים העיקריים עבורם נדרשת ההתקשרות:
הגשה וטיפול בבקשות פרוביזיונל בארה"ב.
הגשה וטיפול בבקשות .PCT
הגשה וטיפול בבקשות לרישום פטנטים בשלב בלאומי.
הגשה וטיפול בבקשות לרישום סימנים מסחריים.
ייעוץ בנושאי רישום קניין רוחני.
 .5לרשימת המציעים יוכנסו רק משרדים אשר עומדים בתנאים המצטברים הבאים:
א .משרדים אשר להם ניסיון של לפחות  10שנות פעילות בעריכת פטנטים.
ב .משרדים אשר במסגרתם יחידת פרליגל/אדמיניסטרציה המבצעת את כל הפעולות הנדרשות בשלבים השונים
של רישום הפטנט  ,כולל העברת כל המסמכים הנדרשים על פי דרישות החוק בכל מדינה והאמנות
הבינלאומיות ,ייפויי כוח ,העברת זכויות ,הצהרות ,מענה למשרדי הרישום ,חידושים ,דיווח ,תזכורות.

 .6משרדים העונים לפנייה זו מתבקשים לצרף קורות חיים מפורטים של המשרד ושל
עורכי הפטנטים המשתייכים למשרד .בקורות חיים אלה יפרט המשרד את הפרטים
המפורטים מעלה וכן יציין המשרד האם יש לו ניסיון בעבודה מול גופים ממשלתיים .כן יפרט
המשרד ,ככל הניתן ,את רשימת לקוחותיו.
 .7המשרד המציע יצרף את מחירון השירותים ויציין את אחוז ההנחה אותה יעניק למנהל
בגין ביצוע השירותים.
 .8המינהל שומר לעצמו את הזכות לפנות ללקוחות המשרד על מנת להתרשם ממתן השירות של
המשרד ושביעות הרצון מהמשרד.

 .9משרדים אשר הוכנסו למאגר  -אינם נדרשים להגיש מועמדותם שוב.

 .10המשרד המציע יפרט את ניסיונו בעריכת פטנטים על פי הטבלה שלהלן:
מספר הסניפים
ומיקומם
מספר שנות פעילות
המשרד
תחומי התמחות
המשרד
שם עורך הפטנטים

מספר הרישיון

תחום התמחות

השכלה

מספר בקשות
הפטנט שערך

מספר שנות
הניסיון

50<0
100<50
>100
שרותי המשרד כוללים עבודת פרליגל/אדמיניסטרציה לכל הפעולות הנדרשות בשלבים השונים של רישום
הפטנט  ,כולל העברת כל המסמכים הנדרשים על פי דרישות החוק בכל מדינה והאמנות הבינלאומיות ,יפויי כוח,
העברת זכויות ,הצהרות ,מענה למשרדי הרישום ,חידושים ,דיווח ,תזכורות.
שם המשרד

שם מורשה
החתימה

לקוחות עיקריים:

חתימה

יחידות/חברות
מסחור
טכנולוגיה:

תאריך

גופים
ממשלתיים:

המינהל יבחן  ,על בסיס קורות החיים של המשרד ויתר המסמכים שיומצאו לו ,את אופן ההתקשרות וזהות
המשרדים איתם יתקשר.

הליך הצירוף למאגר
הצירוף למאגר יבוצע על בסיס אישי של עורך הפטנטים בתחום בו הוא מתמחה ,במידה ויבחר עורך פטנטים
(אחד או יותר) לספק שירותים לכתיבת בקשות לפטנט ,יצורף המשרד למאגר עורכי הפטנטים במידה והמשרד
עומד בתנאי הסף.

תנאי סף לבחירת עורך הפטנטים:
 .1בעל/ת רישיון ישראלי או אמריקאי לעריכת פטנטים מעל  7שנים.
 .2בעל/ת ניסיון רצוף בכתיבת בקשות לפטנטים בעבור יחידות למסחור טכנולוגיה של מעל  7שנים.
 .11מובהר כי אין בפניה זו משום התחייבות מטעם מינהל המחקר להתקשר עם המציעים אשר ייכללו ברשימה
ו\או משום התחייבות להפנות למציע עבודה בהיקף כלשהוא.
המינהל יפעל לפי הנוהל המצורף (פטור  2722א).

 .12המשרדים אשר יבחר המינהל להתקשר איתם כעורכי פטנטים יתבקשו להגיש ו/או לחתום על מסמכים
מתאימים ובכלל זה:
 תצהיר העדר הרשעות בגין חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום הצהרה של מציע לעמידה בדרישות תשלומים סוציאליים ,שכר מינימום וקיום חוקי העבודה אישור רו"ח /עו"ד על פרטים אודות המציע הצהרת סודיות העדר חובות לרשם החברות (במקרה הצורך) הסכם התקשרותהתחייבות להעדר ניגוד עניינים

משרדים המצויים במאגר יתבקשו להגיש מסמכים עדכניים ,ככל שיידרש.
 .13איש הקשר מטעם המשרד :מר דוד להב – יחידת קידום בכתב בלבד באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו
davidl@volcani.agri.gov.il

 .14בקשות בכתב בלבד יוגשו ליחידת קידום באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו:
davidl@volcani.agri.gov.il

 .15מועד אחרון להגשת מענה לכתובת דואר אלקטרוני עד לתאריך30.6.2022 :

בברכה,
ועדת המכרזים
מינהל המחקר החקלאי  /מכון וולקני

בשלב זה על המציע לצרף את המסמכים הנדרשים:
* מהקול קורא – סעיפים  6,7,10לעיל
חובה לצרף את כל הנספחים המצ"ב חתומים בהתאם לנידרש.

-

נספח ב'

תצהיר העדר הרשעות בגין חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום
אני הח"מ ____________________ ת.ז _________________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת
וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הנני נותן תצהיר זה בשם _____________________ שהוא המציע [ להלן – "המציע"] המבקש להתקשר
עם עורך המכרז .אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
בתצהירי זה ,משמעותו של המונח בעל זיקה כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו –  [ 1976להלן
– "חוק עסקאות גופים ציבוריים"]  .אני מאשר /ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.
המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

חובה לסמן  Xבמשבצת המתאימה:
שכר מינימום עד

□

המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עברות לפי חוק עובדים זרים וחוק
למועד האחרון להגשת ההצעות [ להלן – "מועד הגשה" ] מטעם המציע במרכז.

□

המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר
מינימום וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

□

המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים חוק שכר
המינימום ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

זהו שמי ,להלן חתימתי ,ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
_______________
תאריך

______________________ _____________________
חתימה וחותמת
שם

--------------------------------------------------------------------------------------------------אישור עורך דין
אני הח"מ ________________________  ,עו"ד מאשר/ת כי ביום _____________ הופיע/ה
בפני במשרדי אשר ברח' _________________ בישוב /בעיר_________________
מר  /גב' _________________ שזיהה /תה עצמו/ה על ידי ת.ז _______________ .המוכר/ת
לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה  /תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק
אם לא יעשה  /תעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_______________
תאריך

______________________ _____________________
חתימה וחותמת
מספר רשיון

נספח ג'

טופס הצהרה לעמידה בדרישות
תשלומים סוציאליים ,שכר מינימום וקיום חוקי העבודה
אנו הח"מ ____________________ ת.ז _________________ .לאחר שהוזהרנו כי עלי לומר את
האמת וכי נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא נעשה כן ,מצהירים בזה כדלקמן:

הננו ______________________________ מצהירים בזה כי במידה ותוכרז חברתנו כזוכה במכרז ,אנו
מתחייבים לעמוד בדרישות התשלומים הסוציאליים ושכר מינימום לעובדים וכן לקיים את חוקי העבודה
לגבי העובדים שיועסקו על ידינו ,במהלך כל תקופת ההתקשרות.

_________________________________
שם מלא של מורשה/י החתימה

_____________________
חתימה וחותמת

--------------------------------------------------------------------------------------------------אישור עורך דין

אני הח"מ ________________________  ,עו"ד מאשר/ת כי ביום _____________ הופיע/ה
בפני במשרדי אשר ברח' _________________ בישוב /בעיר_____________________
מר  /גב' _____________________ שזיהה /תה עצמו/ה על ידי ת.ז_______________ .
המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה  /תהיה צפוי/ה לעונשים
הקבועים בחוק אם לא יעשה  /תעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_______________
תאריך

______________________ _____________________
חתימה וחותמת
מספר רשיון

נספח ד'

אישור רו"ח  /עו"ד על פרטים אודות משרד עורך הפטנטים
לכבוד
מינהל המחקר החקלאי
אני ____________________________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי מציע במכרז:
רו"ח  /עו"ד (שם מלא)
.1

שם המציע כפי שהוא רשום במרשם:

___________________________________

.2

סוג התארגנות:

___________________________________

.3

תאריך רישום:

___________________________________

.4

מספר מזהה:

___________________________________

.5

מספר חשבון בנק:

___________________________________

.6

איש הקשר מטעם המציע -

___________________________________

שם:

___________________________________

כתובת:

___________________________________

טלפון:

___________________________________

פקס:

___________________________________

דוא"ל:

___________________________________

.7

פרטי המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ודרישות נוספות כמו חותמת ,אם ישנן:
____________________
שם

__________________
ת.ז.

__________________
דוגמת חתימה

____________________
שם

__________________
ת.ז.

__________________
דוגמת חתימה

הנ"ל מוסמכים להתחייב בשם המציע ביחד  /לחוד (יש להקיף בעיגול)
בכבוד רב,
_______________
שם רו"ח  /עו"ד

______________________
כתובת

_____________________
טלפון

_______________
תאריך

______________________
מספר רשיון

_____________________
חתימה וחותמת

נספח ה

התחייבות לשמירת סודיות
שנערכה ונחתמה ב _____ -ביום_________בחודש_______ שנה________
על ידי:
שם_______________________________________ :
ת.ז_______________________________________ .
מרח' ______________________________________
הואיל

ומינהל המחקר החקלאי מבקשת לקבל שירותי עריכת פטנטים.

והואיל והנני מועסק בקשר למתן שירותי עריכת פטנטים כמפורט בנוהל:
והואיל

והנני עשוי להיחשף לסודות מקצועיים עליהם מעוניין המינהל להגן.
לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן:

.1

הגדרות:
בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:
"מידע"

כל מידע ( )Informationידע (  )Know Howידיעה ,מסמך ,תכתובת ,תוכנית ,נתון,
מודל ,שרטוט ,חוות דעת ,מסקנה וכל דבר אחר כיו"ב הקשור במתן השרות נשוא
הסכם זה בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בדרך
אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת.

כל מידע אשר יגיע לידי בקשר למתן השרות נשוא הסכם זה ,בין אם נתקבל במהלך
"סודות
מקצועיים" אספקת הטובין או לאחר מכן ,לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל :מידע אשר
יימסר על ידי מדינת ישראל ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמה.
.2

שמירת סודיות
הנני מתחייב לשמור את המידע ו/או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך
ורק לצורך מתן השרות נשוא הסכם זה .למען הסר ספק ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,הנני מתחייב
לא לפרסם ,להעביר ,למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע ו/או הסודות המקצועיים.
ידוע לי כי אי מילוי התחייבויותיי מהוות עבירה לפי פרק ז' (ביטחון המדינה ,יחסי חוץ וסודות
רשמיים) לחוק העונשין ,תשל"ז – .1977
ידוע לי כי העברת מידע ו/או סודות מקצועיים כאמור ,למאן דהו ,ללא אישור בכתב מאת מינהל
המחקר החקלאי ,עלול להסב למינהל המחקר החקלאי נזקים כלכליים משמעותיים ביותר.
ולראיה באו על החתום:
___________________
חתימה וחותמת

נספח ו
מס' הסכם _______
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בין

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת על ידי ראש מינהל המחקר
החקלאי וחשב המינהל [להלן" -הממשלה" ו/או "המינהל"];

ובין

__________ ח.פ __________
___________
____________ [להלן "-עורך הפטנטים"];

הואיל

ועורך הפטנטים צורף למאגר למתן שרותי עורכי פטנטים לטיפול ברישום קניין
רוחני ופטנטים של יחידות משרד החקלאות בארץ ובחו"ל וועדת המכרזים
אישרה את רישומו במאגר או לחלופין ,עורך הפטנטים מטפל בבקשות קיימות
של מנהל המחקר החקלאי.

והואיל

ועורך הפטנטים מצהיר כי הוא כשיר ,בעל הידע והניסיון ,מסוגל ומסכים לבצע
את השירותים באופן ,בתנאים ובמועדים כמפורט בחוזה זה ובמפרט המכרז
המצ"ב;

והואיל

והצדדים הסכימו ביניהם על ביצוע השירותים עבור המינהל שלא במסגרת יחסי
עבודה הנהוגים בין עובד למעביד ,אלא עורך הפטנטים פועל כבעל מקצוע עצמאי,
המעניק שירותים למינהל על בסיס קבלני ,דרך בחירתו תהיה על פי "נוהל עורכי
פטנטים" והתמורה עבור שירותיו תתקבל כמפורט בחוזה זה;

והואיל

והמינהל מסכים להתקשרות עם עורך הפטנטים על בסיס קבלני בלבד ,ושלא
במסגרת שירות המדינה ,על כל המתחייב והמשתמע מכך הן לעניין תעריפי
התשלומים הזכויות והחובות ההדדיות ,וזאת בהתחשב באופי השירותים ויתר
התנאים הכרוכים במתן השירותים לפי חוזה זה;

והואיל

ועורך הפטנטים מסכים לקבל על עצמו את המטלות המפורטות להלן ובנספחים
ובתנאים המפורטים כדלקמן כקבלן עצמאי;

מצד אחד

מצד שני

לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
מבוא

.1
א.

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

ב.

כותרות הסעיפים נועדו לנוחות הקורא בלבד ולא ישמשו בפרשנותו של ההסכם.
תקופת ההסכם

.2

תקופת ההתקשרות תהיה מיום _________ עד ליום _________ עם אפשרות
להארכה ,לשנה בכל פעם ,על פי שיקול דעתו של המינהל.
הפסקת ההסכם

.3
א.

מוצהר ומוסכם בזאת על ידי הצדדים ,כי המינהל רשאי להביא הסכם לידי גמר בכל עת
שימצא לנכון על ידי מתן הודעה בכתב על כך על ידי המנהל  45יום מראש.

הזמנת השירותים והגדרתם

.4
א.

המינהל פועל כמוסד מחקר ממשלתי המפתח ידע בר יישום בתחומי החקלאות,
הביוטכנולוגיה ,הרפואה וההנדסה .המינהל מתקשר עם עורך הפטנטים לצורך רישום
הקניין הרוחני המפותח במינהל על שם מדינת ישראל בהתאם להנחיות המינהל בכל
מקרה ומקרה (להלן":השירותים").

ב.

מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים ,כי המינהל מתקשר בפועל עם מספר עורכי פטנטים
על פי צרכיו ועל פי שיקול דעתו.

ג.

עורך הפטנטים יעניק למינהל שירותי פרליגל /אדמינסטרציה ובכלל זה כל הפעולות
הנדרשות בשלבים השונים של רישום הפטנט ,כולל העברת כל המסמכים הנדרשים על
פי דרישות החוק בכל מדינה והאמנות הבינלאומיות ,ייפוי כוח ,העברת זכויות,
הצהרות ,מענה למשרדי הרישום ,חידושים ,דיווח ,תזכורות.

ד.

עורך הפטנטים מקבל על עצמו ומתחייב לספק למינהל את השירותים ולמלא אחר
הוראות המינהל והכל במקצועיות ובמיומנות.

ה.

המינהל לא חייב להעביר לעורך הפטנטים עבודה לפי מספר שעות מסוים או כמות
מסוימת בתקופה כלשהי של ההסכם .בחירת עורך הפטנטים לביצוע העבודה תבוצע על
פי נוהל הבחירה .כפי שפורסם.
העבודה

.5
א.

עורך הפטנטים מתחייב לפעול בהתאם להוראות על פי כל דין ,לרבות דיני האתיקה,
כללי מינהל ואמות מידה מקצועיות.

ב.

עורך הפטנטים מתחייב לבצע את השירותים במלואם ,על פי לוח הזמנים ולפי שלבי
מתן השירותים כנדרש.

ג.

עורך הפטנטים מתחייב לדווח למינהל על התקדמות עבודתו ועל כל שלב משלבי מתן
השירותים.

ד.

אין בכל הוראה מהוראות הסכם זה או בכל הוראה שתינתן על פיו כדי לשחרר את עורך
הפטנטים מכל חובה או מן הצורך לקבל רישיון ,היתר או רישום הנחוצים לו לצורך
מתן השירותים.

ה.

עורך הפטנטים מתחייב לסייע למינהל בהעברה מסודרת של משימותיו לעורך פטנטים
אחר ,במידה ויידרש לכך ע"י המינהל ,וזאת בסמוך לסיום מתן השירותים על ידו.

ו.

עורך הפטנטים יעביר כל בקשה אשר נערכה על ידו בקובץ וורד בדואר אלקטרוני.
התמורה

.6
א.

תמורת ביצוע השירותים ומילוי יתר התחייבויות עורך הפטנטים ,ישלם המינהל לעורך
הפטנטים בהתאם להצעת המחיר.

ב.

לאחר בחירת עורך הפטנטים ע"י המנהל לביצוע העבודה ,יבקש המנהל הצעת מחיר
לביצוע ,עורך הפטנטים ישלח הצעת מחיר הכוללת את סך כל העלויות הכרוכות בהגשה
כגון ,עריכה ,אגרות ,עלויות עמית ,ועלויות צפויות נוספות כגון ,בקשה לקבלת שרטוטי
צבע ,וכו ,לאחר מכן יקבל עורך הפטנטים הוראה בכתב לביצוע העבודה .בהצעת המחיר
יש לציין בנפרד את הסכומים אשר חל עליהם מע"מ ואת הסכומים אשר לא חל עליהם
מע"מ .ללא הוראה מפורשת כאמור לא תוכר העבודה.

ג.

עורך הפטנטים יגיש למינהל חשבון עם הפירוט הנדרש בו ,תוך ציון המטלות שהסתיימו
לפני הגשת החשבון.

ד.

התמורה כוללת את כל המגיע לעורך הפטנטים תמורת מתן השירותים ועורך הפטנטים
לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סוג שהוא.

ה.

את החשבונות שיוגשו כאמור המינהל יפרע כלהלן:
 )1התמורה תשולם כנגד חשבוניות שיועברו כאמור בסעיף 6ב' לבדיקה ולאישור.
 )2התמורה תשולם תוך  60יום מהיום שתתקבל החשבונית במינהל.

.7

.8

ו.

התמורה כאמור תשולם לעורך הפטנטים בתוספת מס ערך מוסף (להלן :מע"מ)  .עורך
הפטנטים יגיש חשבונות מס כדין.

א.

מעמד עורך הפטנטים כקבלן עצמאי.

ב.

מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים ,כי היחסים ביניהם לפי חוזה זה אינם יוצרים אלא
יחס שבין מזמין לקבלן המספק שירות ו\או עבודה בין מוכר שירותים וקונה שירותים
ו\ או בין מוכר ידע לקונה ידע וכי רק על עורך הפטנטים תחול האחריות לכל אובדן או
נזק שייגרם למישהו לרבות עובדיו ,המועסקים על ידו ,או הבאים מכוחו או מטעמו
בשל מתן שירותים.

ג.

מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים ,כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי חוזה זה למינהל
לפקח ,להדריך או להורות לעורך הפטנטים ,אלא אמצעי להבטיח הוראות הסכם זה
במלואו ,ולעורך הפטנטים ולמועסקים על ידו לא תהיינה זכויות כלשהן של עובד מדינה
והם לא יהיו זכאים לכל תשלום ,פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם חוזה זה או
הוראה שניתנה על פיו ,או בקשר עם ביטול או סיום הסכם זה או הפסקת מתן
השירותים על פי הסכם זה מכל סיבה שהיא.

ד.

המינהל לא ישלם כל תשלום לביטוח לאומי ,ביטוח בריאות ,מס הכנסה ויתר הזכויות
הסוציאליות של עורך הפטנטים ושל עובדיו והוא עצמו ידאג לכל תשלום וניכוי הכרוך
בזכויות אלה .כמו כן מתחייב עורך הפטנטים לקיים בכל תקופת ההסכם אחר האמור
בחוקי העבודה .על עורך הפטנטים לחתום על נספח א' לעניין זה.

ה.

לא יראו את עורך הפטנטים כסוכן ,שליח או נציג מדינת ישראל או היועץ המשפטי
לממשלה אלא אם נעשה כזה ובמיוחד לצורך עניין פלוני.

א.

עורך הפטנטים מצהיר ומתחייב כי ידווח מיד עם קרות איזה מהאירועים כדלקמן:

)1

נמצא בהליכי פשיטת רגל.

)2

הוכרז כחייב המוגבל באמצעים בהליכי הוצאה לפועל.

)3

נפתח נגדו הליך פלילי בבית משפט.

)4

נמצא חייב בהליך אזרחי ,בעילה של רשלנות מקצועית.

)5

נחקר באזהרה במשטרה או בפני רשות חוקרת אחרת ,הדיווח יינתן בכפוף לקבלת רשות
מאת הגורם המופקד על החקירה.

ב.

אירע איזה מן האירועים המנויים בסעיף קטן א' ,תהא הממשלה רשאית לבטל חוזה
זה או להתלותו הכל לפי שימצא לנכון ולשקול דעתה.

.9

עורך הפטנטים מתחייב לעדכן באופן מיידי לגבי נתונים שהשתנו ואשר משפיעים על
עמידתו בתנאי ההצטרפות למאגר עורכי הפטנטים.

.10

איסור על הימצאות במצב של ניגוד עניינים
א.

עורך הפטנטים אינו מנוע מלעסוק במקצועו מחוץ למתן שירותיו לפי הסכם זה ובלבד
ולא יפגע בתנאי מתן שירותיו נשוא חוזה זה ולא יעשה דבר שיש בו משום ניגוד
אינטרסים עם פעולתו לפי חוזה זה.

ב.

עורך הפטנטים מתחייב להימנע מכל פעולה שיש בה חשש לעניין אישי בה או שיש חשש
כי תגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים בכל הקשור למתן השירותים נשוא חוזה
זה.

ג.

נדרש להודיע למינהל בכל מקרה של ספק באשר להימצאותו בניגוד עניינים.

ד.

הוראות סעיף זה באות להוסיף על כל דין ,לרבות כללי האתיקה של לשכת עורכי הדין.
ביטחון ,סודיות

.11
א.

עורך הפטנטים מצהיר בזה ,שידוע לו כי מידע שיימסר לו ע"י המינהל וכן מידע של
המינהל שיגיע אליו במהלך השירותים ,הינו סודי ,אין לפרסמו או לגלותו ועליו להחזיר
לממשלה,לפי בקשה ,בתום מתן השירותים מסמכים מכל סוג שהוא.

ב.

עורך הפטנטים מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר ,להודיע ,למסור ,להביא לידיעת כל
אדם מחוץ למסגרת עבודתו ,כל ידיעה שתגיע אליו עקב ביצוע השירותים ,תוך ביצוע
השירותים או לאחר מכן.
אי מילוי התחייבות לפי סעיף קטן זה מהווה עבירה לפי סעיף  117לחוק העונשין
תשל"ז.1977 -
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בעלות
א.

עורך הפטנטים מצהיר בזה כי כל זכות הקניין הרוחני וכל זכות קניינית או זכות אחרת
ובכל הנתונים ,התוצרים ,המסמכים שיוכנו או יופקו במסגרת מתן השירותים לפי
הסכם זה ,או בקשר אליו ,על כל מרכיביהם [להלן " :תוצרי השירות"] הינן קניינה
הבלעדי והמוחלט של הממשלה ונותני השירות לא יהיו בעלי זכות עכבון בתוצרים
בהתאם להוראות כל דין.

ב.

הממשלה תהיה רשאית לעשות בכל תוצרי השירות כל שימוש שימצא לנכון ולנהוג בהם
מנהג בעלים בתקופת מתן השירותים או לאחריה.

ג.

מוסכם בזאת ,כי נותן השירות אינו רשאי לעשות כל שימוש מכל סוג שהוא בתוצרי
השירות כולם או חלקם בין בעצמם ובין באמצעות אחרים ,שלא למטרת ביצוע ההסכם.

ד.

בכל מקרה בו נציג הממשלה ידרש ,ימסור עורך הפטנטים לאלתר כל חומר הקשור
לביצוע הסכם זה.
ביטוח
עורך הפטנטים מתחייב ,לבצע ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה לטובתו
ולטובת מדינת ישראל -משרד החקלאות ופיתוח הכפר מינהל המחקר החקלאי /מרכז
וולקני ולהציג למשרד ,את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים
כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן-:
 .1ביטוח חבות המעבידים
 .2ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
 .3ביטוח אחריות מקצועית
א .עורך הפטנטים יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית;
ב .הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של נותן השירותים ,עובדיו ובגין
כל הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה ,רשלנות ,לרבות מחדל ,טעות או
השמטה ,מצג בלתי נכון ,הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב ,שייגרמו בקשר למתן
שירותי עורכי פטנטים לטיפול ברישום קניין רוחני ופטנטים של יחידות משרד
החקלאות בארץ ובחו"ל ,בהתאם להסכם עם מדינת ישראל  -משרד החקלאות
ופיתוח הכפר מינהל המחקר החקלאות /מרכז וולקני;
ג .גבול האחריות לא יפחת מסך  2,500,000ארה"ב דולר למקרה ולתקופת הביטוח
(שנה);

ד .הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות-:
 מרמה ואי יושר של עובדים; אובדן מסמכים ,לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח; אחריות צולבת ,אולם הכיסוי לא יחול על תביעות עורך הפטנטים כנגד המדינה; הארכת תקופת הגילוי לפחות  6חודשים ; הפוליסה אינה כוללת החרגות שיפוט ארה"ב/קנדה .4כללי
בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים-:
א .לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים :מדינת ישראל – מינהל המחקר
החקלאי ,בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.
ב .בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל
תוקף אלא ,אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של  60יום לפחות במכתב רשום
לחשב משרד החקלאות ופיתוח הכפר מינהל המחקר החקלאי /מרכז וולקני;
ג .המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב ,תביעה ,השתתפות או חזרה כלפי
מדינת ישראל  -משרד החקלאות ופיתוח הכפר מינהל המחקר החקלאי /מרכז
וולקני ועובדיהם ,ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת
זדון;
ד .עורך הפטנטים אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל
הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות;
ה .ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על עורך
הפטנטים;
ו .כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות
המבטח ,כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל ,והביטוח הינו
בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח;
ז .חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים.
העתקי פוליסות הביטוח ,מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על קיום
הביטוחים כאמור ,יומצאו על ידי עורך הפטנטים למשרד החקלאות ופיתוח הכפר עד
למועד חתימת החוזה.
עורך הפטנטים מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד
החקלאות ופיתוח הכפר מינהל המחקר החקלאי /מרכז וולקני ,וכל עוד אחריותו
קיימת ,להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח .עורך הפטנטים מתחייב כי פוליסות
הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה ,כל עוד ההסכם עם מדינת ישראל – משרד
החקלאות ופיתוח הכפר מינהל המחקר החקלאי /מרכז וולקני בתוקף.
עורך הפטנטים מתחייב להציג את העתקי פוליסות הביטוח המחודשות מאושרות
וחתומות ע"י המבטח או אישור בחתימת מבטחו על חידושן למשרד החקלאות ופיתוח
הכפר מינהל המחקר החקלאי /מרכז וולקני לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת
הביטוח.
אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את עורך הפטנטים מכל חובה החלה עליו
על פי דין ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – משרד
החקלאות ופיתוח הכפר מינהל המחקר החקלאי /מרכז וולקני על כל זכות או סעד
המוקנים לה על פי דין ועל פי חוזה זה.
 .5עורך הפטנטים מקבל בזאת על עצמו אחריות מלאה לכל אבדן ו/או נזק  -בין נזק
לגוף ובין נזק לרכוש ו/או הוצאות שהן שייגרמו לו ,לממשלה ו/או לכל צד שלישי אחר
עקב מעשה או מחדל ,שבוצעו על ידו או על ידי אחד משלוחיו בארץ או בחו"ל ושאירעו
בעקבות ביצוע הסכם זה ו/או בקשר לכך ,במידה שאחריות כזו מוטלת על אדם לפי
פקודת הנזיקין האזרחיים [נוסח חדש] ,או לפי כל דין אחר ,למעט נזק שנגרם אך ורק
עקב רשלנותה של הממשלה ,הבאים מכוחה ו/או המועסקים על ידה.

איסור הסבת הסכם
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עורך הפטנטים מתחייב שלא להסב זכות או חובה הנובעת מההסכם ,למישהו אחר
מבלי לקבל לכך הסכמה מראש ובכתב של המינהל ,ואף אם קיבל הסכמה ,כאמור,
יישאר עורך הפטנטים אחראי בפני המינהל לצורך ביצוע ההסכם ,ושום הסכמה לא
תחשב כיוצרת יחסים חוזיים בין המינהל לבין מי שהועברו אליו זכות או חובה הנובעים
מביצוע הסכם זה.
זכות קיזוז

.15

מבלי לגרוע מזכויות המינהל לפי הסכם זה ,או על פי כל דין ,המינהל רשאי לקזז סכום
שיגיע לו מעורך הפטנטים ,מכל סכום שיגיע לעורך הפטנטים מהמינהל.
ויתורים
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אם אחד הצדדים לא ישתמש במקרה מסוים בזכות לפי החוזה לא ייחשב הדבר כויתור
של אותו צד על זכויותיו אלה ,לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים שיקרו לאחר
מכן.
.17

א.

סעיפים  10-12יישארו בתוקפם גם לאחר תום תקופת ההתקשרות.

ב.

כל שינוי בתנאי הסכם זה הינו משולל תוקף אלא אם יעשה בהסכמת הצדדים ובכתב.

ג.

סמכות השיפוט בכל הנוגע להסכם זה הינו בית המשפט המוסמך בתל – אביב.

.18

כל הודעה או מסמך שצד אחד צריך לתת לצד השני בכתב ,תישלח על ידי מכתב בדואר
רשום לפי הכתובות בסעיף  20להלן ,ותחשב כנמסרת לצד השני בתום  48שעות מעת
שנמסר המכתב לבית הדואר.
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כתובות הצדדים לעניין הסכם זה הן-:
המינהל:

מינהל המחקר החקלאי ,דרך המכבים  ,68ת.ד  15159ראשון לציון .7505101

עורך הפטנטים :כמפורט במבוא להסכם זה.

ולראיה באו הצדדים על החתום-:
היום ____לחודש ______ תשפ"א [.2021
בשם המינהל

.

]

בשם עורך הפטנטים

__________________________
חתימת ראש מינהל המחקר החקלאי
__________________________
חתימת חשב המינהל
__________________________
אישור היועצת המשפטית

מס' פטור 2722 :א'

__________________________
חתימת מנהל יחידה לקידום
ויישום מו"פ בחקלאות

____________________
חתימה וחותמת

נספח א' להסכם
תצהיר העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום

אני הח"מ ____________________ ת.ז _________________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את
האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הנני נותן תצהיר זה בשם _____________________ שהוא המוסד המבצע בהסכם מס' ________ .אני
מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
בתצהירי זה ,משמעותו של המונח בעל זיקה כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו –  [ 1976להלן
– "חוק עסקאות גופים ציבוריים"]  .אני מאשר /ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.
המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.
(סמן  Xבמשבצת המתאימה)

□

המוסד ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עברות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר
מינימום עד למועד האחרון להגשת הצעות [להלן"-מועד ההגשה"] מטעם המציע ב"קול
קורא".

□

המוסד או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים
וחוק שכר מינימום וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה עד למועד חתימת
ההסכם.

□

המוסד או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים חוק
שכר המינימום ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד חתימת
ההסכם.
[במקרה כזה ,תובא ההתקשרות לבחינת ועדת המכרזים].

זהו שמי ,להלן חתימתי ,ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
______________________
_______________
שם
תאריך

____________________
חתימה וחותמת

--------------------------------------------------------------------------------------------------אישור עורך דין
אני הח"מ ________________________  ,עו"ד מאשר/ת כי ביום _____________ הופיע/ה
בפני במשרדי אשר ברח' _________________ בישוב /בעיר_________________
מר  /גב' _________________ שזיהה /תה עצמו/ה על ידי ת.ז _______________ .המוכר/ת
לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה  /תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק
אם לא יעשה  /תעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
_______________

______________________

תאריך

מספר רשיון

____________________
_
חתימה וחותמת

