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  דבר-פתח 

אשר הוקמה , תעשייה-ח זה מסכם את עבודתה של הוועדה לקשרי אוניברסיטה"דו
של ) ת"ות(תקצוב י האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים והוועדה לתכנון ול"ע

ח היא לעורר מודעות ותשומת לב גדולה יותר "מטרת הדו. המועצה להשכלה גבוהה
במערכות הממשל ובמיוחד בקרב מקבלי , בתעשייה, באקדמיה, לנושא בציבור הרחב

הפעילות של העברת ידע בעל אפשרות של יישום טכנולוגי . ההחלטות במגזרים אלה
יברסיטאות ומפעלים תעשייתיים איננה פעילות באמצעות התקשרות יזומה בין אונ

 . שולית ויש מקום להעמיד אותה על סדר היום לדיון מוסדי וציבורי
 

הוועדה עבדה יותר כצוות חשיבה מאשר כוועדה האמורה להגיש המלצות מחייבות 
המלצותיה נוגעות בעיקר לעקרונות ולמדיניות ובדרך כלל אינן המלצות . בזמן קצוב

כמו , ברת הטכנולוגיה מן האוניברסיטאות לתעשייה התפתחה בישראלהע. לניהול
בקצב מהיר ונוצרה פנומנולוגיה מגוונת של דרכי פעולה וכללי התנהגות , בעולם

, כדי לתאר את המצב הקיים על בסיס של מסד נתונים אמין. במוסדות השונים
מוסד שמואל נאמן למחקר מתקדם במדע "הוועדה הזמינה סקר בנושא מ

ראיינה הועדה אישים מן האקדמיה ומן התעשייה , כמו כן. של הטכניון" וטכנולוגיה
פ של "קיימה מפגשים בפורומים של סגני נשיא למו, העוסקים בנושא

וערכה ימי עיון , האוניברסיטאות וראשי החברות האוניברסיטאיות להעברת ידע
 .בשלבי ביניים של עבודתה

 

הנחה המקובלת בעולם שפיתוח טכנולוגיה נקודת המוצא של עבודתה הייתה ה
המקור העיקרי לפיתוח ידע . הנשענת על ידע חדש מהווה יסוד למשק מודרני ומתחדש

אבל כושר , חדש הוא מערך המחקר הבסיסי הנמצא ברובו באוניברסיטאות המחקר
מכאן נובע הצורך לשיתוף פעולה . היישום שלו נמצא ברובו בתעשייה המתקדמת

השותפים בפעילות הזאת חייבים . בי בין האוניברסיטה לתעשייההדוק ואפקטי
 שהן – האוניברסיטה והתעשייה –להתחשב בשוני הרב בין שתי המערכות האלה 

, הועדה התייחסה גם לתפקיד הממשלה. בעלות מטרות שונות וכללי התנהגות שונים
 על  להשפיע–חקיקה , מיסוי,  תקציב–אשר יכולה באמצעות הכלים שברשותה 

ח המלצות מפורשות "אין בדו. תהליך העברת ידע מן האוניברסיטאות לתעשייה
מפני שהתעשייה איננה ישות הומוגנית בעלת גופים מרכזיים לקביעת , לתעשייה
חשוב . ח עוסק בסוגיה בעלת חשיבות מרכזית לתעשייה"הדו, עם זאת; מדיניות

ם ידע בעל פוטנציאל של שאנשי התעשייה יהיו מודעים לכך שבאוניברסיטאות קיי
באופי ובייעוד של , והמשך פיתוחו דורש התחשבות במבנה, פיתוח תעשייתי
 .האוניברסיטאות

 

זה קורה , כל פעם שהאוניברסיטאות מופיעות כנושא בוויכוח הציבורי בישראל
על עומס הוראה של , כאשר מדובר על שכר לימוד; בהקשר לתפקידן כמוסדות הוראה

אין כמעט מודעות ציבורית . מד המכללות בהשוואה לאוניברסיטאותמרצים או על מע
ועל , ואין דיון ציבורי על תפקידן של האוניברסיטאות בייצור ובפיתוח ידע חדש

ח שלפנינו בא לתקן גם "הדו. הדרכים שבהן ידע זה מנוצל לטובת החברה והמשק
 . עיוּות זה
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 תמריץ ובסיס לדיון מחודש בשאלות ח הזה אכן יעורר עניין ויהווה"אני מקווה שהדו
תעשייה בישראל ובמסחור הידע האוניברסיטאי כדי לקדם -הקשורות ביחסי אוניברסיטה

 : את המטרות הבאות

להבטיח העברה יעילה של ידע בעל פוטנציאל יישומי מן האוניברסיטאות לתעשייה  
 .הישראלית

 .יברסיטאותלהבטיח את קיומו והתפתחותו של מערך המחקר הבסיסי באונ 

 .להבטיח מדיניות ממשלה התומכת במטרות אלה 

יעקב זיו אשר יזמו ' א פרופ"ל ויבל"ציון ז-נחמיה לב' ברצוני לציין את תרומתם של פרופ
את הקמת הוועדה ובכך העמידו נושא זה כמרכיב חשוב בדיון על אוניברסיטאות המחקר 

רציני והמחויבות שגילו בכל שלבי אני רוצה להודות לכל חברי הוועדה על היחס ה. בישראל
כל חברי הוועדה חייבים תודה מיוחדת למר נפתלי ארנון אשר ריכז את עבודת . עבודתה

 .הוועדה בנאמנות ובאמינות

 

 

 חנוך גוטפרוינד' פרופ

 ר הוועדה"יו
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א ו ב  מ

 רקע כללי. 1

ם תהליך מתרחש בשני העשורים האחרוני, ב"ובמיוחד בארה, בכל הארצות התעשייתיות
העברת ידע מן . תעשייהלמואץ של הידוק והתרחבות הקשרים בין האוניברסיטאות 

הן מצד התעשייה , אבל החיפוש האקטיבי, האוניברסיטה לתעשייה התקיימה גם בעבר
הוא  –ים ספציפיים בנושאי פרויקטלהזדמנויות של התקשרות , והן מצד האוניברסיטאות

מתבצע בערוצים שונים , "העברת טכנולוגיה"תהליך , התהליך הזה. תופעה חדשה יחסית
הו נושא הנמצא על סדר היום של האקדמיה ושל גופים מרכזיים ז. ובדרכים מגוונות

ארגון , UNESCO גוןבמגזר הציבורי והעסקי בארצות רבות ובארגונים בינלאומיים כ
 .אלהתפתחות גלובלית זאת מתרחשת גם בישר.  האירופיאיחוד  והOECD3מדינות 

וה התהליך של העברת טכנולוגיה מן האוניברסיטאות לתעשייה על בסיס מסחרי לּו
 Derek (ויכוח כזה אפשר למצוא בספרו של דרק בוקועדות ל. ויכוח קשהבובתחילתו 

Bok( ,נשיא אוניברסיטת הרווארד לשעבר, “Beyond the Ivory Tower” , אשר תיאר את
על הלגיטימיות של התקשרות  70- וה60-שנות ההדיונים שהתנהלו באוניברסיטה שלו ב

על הסכנות , מסחרית של האוניברסיטה כמוסד ושל חוקרים בתוכה עם התעשייה
תהליך כזה שמה מפני בהכנסת שיקולים כלכליים למחקר האוניברסיטאי ועל החששות ש

 ובכל העולם ,ויכוח זה הוכרע מכורח המציאות. יעשה לתרבות האוניברסיטאית
 .תעשייה-י מתפתחת מערכת רחבה ומגוונת של קשרי אוניברסיטההתעשיית

מספר התפתחויות שחלו בשנים האחרונות חיזקו את הזיקה של התעשייה 
 : לאוניברסיטאות

 וקיצור משך החיים , לרעיון המדעי להגיע לפס הייצורהדרושקיצור משך הזמן  
 ;של טכנולוגיות נתונות

זנק שהוקמו על ידי ות ֶהחברהתעשייה רוכשת התפשטות התופעה ש 
ליישם ידע שפותח על מנת ) או על ידי אנשי סגל אוניברסיטאי(האוניברסיטאות 
ם מחקר ולקיהדרושות מגמה זו קשורה בעלויות הגבוהות . באוניברסיטאות

סיבה .  וזאת דרך זולה יותר להתייצב בחזית של חדשנות,תוח בתוך התעשייהיופ
 ,טכנולוגיהלבין מדע ההדוק יותר ילוב נוספת להתפתחות מגמה זו היא הש

 .העושה את האוניברסיטאות למקור של חידושים טכנולוגיים

גידול משמעותי במספר התעשיות הנוקטות יוזמה אקטיבית בחיפוש ידע  
 .באוניברסיטאות

לחץ החברה על האוניברסיטאות לעזור לכלכלה הלאומית בתמורה להשקעות  
 ומודעות גוברת של האוניברסיטאות ,ההולכות וגדלות בהשכלה הגבוהה

 . הציבוריתןלמחויבות

 ומתוך אחריות ,האוניברסיטאות גילו את הפוטנציאל הכלכלי של המחקר המתבצע בתוכן
 ;הן נכנסו לתהליך הזה,  וגם מתוך תקווה לזכות בחלק מן הרווח,למשק ולחברה

ם שיש בהם פוטנציאל  מעוניינת בגישה ישירה ובלעדית לתוצאות מחקרי,צדּה ִמ,התעשייה

                                                 
3 OECD ,"וביניהן ,  מדינות בעלות משטר דמוקרטי וכלכלת שוק30 -מאגד כ, "הארגון לשיתוף פעולה כלכלי ולפיתוח

 .יפן ואוסטרליה, ארצות מערב אירופה, קנדה, ב"ארה
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נוצרה פנומנולוגיה מגוונת של ,  כתוצאה מן האינטרסים האלה;מסחרי בתחום פעילותן
 אוניברסיטאות הקימו ; אוניברסיטאות רושמות פטנטים:תעשייה-הקשרי אוניברסיט

 אוניברסיטאות כמוסד וחוקרים באוניברסיטאות ;ת להעברת טכנולוגיהנוב-חברות
 אוניברסיטאות מקימות על ידן פארקים ; תעשייתיותכיחידים שותפים בחברות

 ; האוניברסיטאות מקיימות פעילות בתוך– ב"בעיקר בארה – חברות  תעשייתיות ;תעשייתיים
 וחברת ;(right of first refusal)ראשונה חברות משלמות לאוניברסיטאות על זכות סירוב 

 ."זכות הצצה"סימנס משלמת לאוניברסיטת הרווארד עבור 

: טכנולוגיה באמצעות כמה נתונים מאלפיםהאפשר להדגים את הגברת העניין בהעברת 
 3203- ל1980 בשנת 390-ב גדל מ"י אוניברסיטאות בארה"מספר הפטנטים שנרשמו ע

-ב גדל מ" היחסי של התעשייה במימון המחקר האוניברסיטאי בארה חלקּה;2001בשנת 
להלן (והקמת מנגנונים להעברת טכנולוגיה  ; ואילך90- משנות ה7%- לכ1980 בשנת 3.9%
 ,חשוב להדגיש. וחת בכל המדינות המפותחותי אוניברסיטאות הפכה לתופעה רֹו"ע )ט"מל

לאוניברסיטאות הן ממנה ההכנסות הישירות , של פעילות זאתוחשיבותה  פהשעם כל היק
 קטן של  וקשה לבנות עליהן כי הן נובעות ממספר,קטנות ביחס לתקציבי המחקר שלהן

 . הצלחות

 יש לשני השותפים ,יהיתעש- שהוא ביסוד קשרי אוניברסיטה,במקביל לאינטרס המשותף
הנובעות מן המטרות השונות , ים של קשרים אלהבתהליך זה נקודות מבט שונות על אופָי

האוניברסיטאות מתמקדות ואילו , התעשייה מעוניינת בעיקר בהפקת רווחים. שלהן
אי אפשר לנתק את האינטרסים ואת נקודות המבט , עם זאת. חדשבעיקר בפיתוח ידע 

ולתעשיות , לחברה כולה. האלה מן ההקשר החברתי שבו האוניברסיטאות פועלות
טווח לעודד מקסימום של חדשנות טכנולוגית -צריש אינטרס ְק, הספציפיות במיוחד

רות בשוק  על מנת לאפשר לה להתח,שמקורה במחקר האוניברסיטאי לטובת התעשייה
ל וכ-אוניברסיטה מחויבת קודםהאבל , האוניברסיטה שותפה לאינטרס זה. העולמי

 המסורתי של ןזהו תפקיד. לשמור על יכולתה לפתח ידע מקורי –טווח -לאינטרס ארוך
חשוב שגם החברה והתעשייה .  ובמשימה זו אין להן תחליף,האוניברסיטאות במשך דורות

 .ניין זהת לעת ומחויבֹותהיינה מודעֹו

ב " בארהבוצעתעשייה ש-ניתוח כמותי של הפירות הכלכליים של קשרי אוניברסיטה
אבל כמו , זהו בעיקרו סיפור הצלחה. כרים לתעשייהי שקשרים אלה הניבו רווחים נ,מראה

 וחשוב לשים לב ,הרבה סיפורי הצלחה הוא מעורר בעיות שנובעות מן ההצלחה עצמה
ם חששות לעתידו של המחקר המדעי הבסיסי והבלתי מתעוררות שאלות ועולי. אליהן
זהו לב לבה של . כולו פרי של יוזמת החוקר הבודד או של קבוצת חוקרים- שהוא כל,וןמכּו

ת הדרך  ההיסטוריה מלמדת אותנו כי פריצֹו:יתר על כן. אוניברסיטת המחקר
 , ידי סקרנותנע על המּו,וןמכּו-הטכנולוגיות החשובות ביותר מקורן במחקר טהור בלתי

ומסתבר כי ברמה הלאומית השקעה במחקר בסיסי הינה גם פתיחת אופציה לשגשוג 
בין החתירה להשאלה היא כיצד להבטיח את האיזון בין המהות הזאת . כלכלי בעתיד

שכל העוסקים בנושא זה של , לו כ-קודם, לשם כך חשוב. להפקת רווחים ממסחור הידע
 יבינו מה נמצא על – בתעשייה ובמערכות השלטון, אות באוניברסיט– העברת טכנולוגיה

חשוב שיבינו את . ים האלהשותפמן הכף המאזניים ומה מניע את הפעילות של כל אחד 
לעומת שיקולים של  מערכות המונעות על ידי שיקולים של טווח קצר ןהמתח המובנה בי

 .  שונים של הצלחהבין מערכות שיש להן תרבות ניהול שונה וקריטריונים , טווח ארוך

רת ידע מן האוניברסיטאות בחשוב להדגיש שהערוץ העיקרי להע, עם כל הנאמר לעיל
 המוצא את דרכו לתעשייה ומיישם שם את ,אדם מיומן-לתעשייה היה ונשאר הכשרת כוח

 . הידע והניסיון שנרכשו במשך הלימודים
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ת ובמוסדות מחקר חשוב שכל הצדדים יבינו שלמחקר הבסיסי המתבצע באוניברסיטאו
חשוב לפתח .  למלא תפקיד זהם ואסור לפגוע ביכולת,יש תפקיד של הבטחת העתיד

כללים אשר יבטיחו  –בשותפות זו כללי משחק של התנהגות עבור מוסדות ויחידים 
 ,תעשייהל אותנגישות ותגמול מתאים בערוצי שיתוף הפעולה בין אוניברסיט, גמישות

 .והריסונים המתחייבים והאיזון הדרוש בפעילות הזאתאבל גם יגדירו את המגבלות 

  רקע ישראלי. 2

התרומה העיקרית של האוניברסיטאות לפיתוח התעשייה במדינת ישראל , כאמור
תהליכי העברת ידע התפתחו החל . אדם מתאים-מתבטאת מאז ומתמיד בהכשרת כוח

לתה התבססה אשר בתחי,  במקביל לצמיחת תעשייה עתירת מדע בישראל70-בשנות ה
 אך עם הזמן הגבירה ;פ של מערכת הביטחון"בעיקר על העברת ידע ואנשים ממוסדות מו

 הפכו להיות הגורם הדומיננטי בהעברת ידע מקורי ואלה, את קשריה עם האוניברסיטאות
 הוקם משרד המדען הראשי במשרד המסחר 60-בשלהי שנות ה. לתעשייה בישראל

קרן זו של . בים לתמיכה במחקר ופיתוח בתעשייהוהתעשייה והועמדו לרשותו תקצי
 מההוצאה 50% בדרך כלל בשיעור של – משמעותיתבצורה המדען הראשי נועדה לתמוך 

 ושיש להם ערך ,ים של מחקר ופיתוח שהם פרי יוזמת התעשייהפרויקטב –המוכרת 
מימון קרן זו נועדה מלכתחילה ל. פוטנציאלי לפיתוח ושיפור מוצרים או תהליכי עיבוד

 והקציבה כספים מעטים בלבד למחקר בעל פוטנציאל , שהתבצע בתעשייהיתוחופחקר מ
התעשייה הייתה רשאית למסור פרויקטים מחקריים . יישומי באוניברסיטאות

 הושקה 1992-ב. היקף מצומצםבאבל זה קרה , לאוניברסיטאות בהתקשרות משנית
 שנערכו בשיתוף פעולה – רויקטיםבמסגרתה החל המדען הראשי לממן פו ,ט"תוכנית מגנ

תחרותיות שנועדו לשרת - לפיתוח טכנולוגיות גנריות קדם– בין תעשיות ואוניברסיטאות
מספר ו , (consortia) אורגנו במאגדיםהכניות אלות. פרויקטאת כל התעשיות השותפות ל

 מאגדים.  היו חייבות להשתתף בכל מאגד– ולרוב יותר מאוניברסיטה אחת –תעשיות 
היקפי בין -כניות המשותפות הרציניות הראשונות בסדר גודל רבואלה היו הת

 וחשוב לבחון את מידת ההצלחה של , עדיין הולך ועולהןמספר. אוניברסיטאות ותעשיות
 .כניות מעין אלה בעזרה לתעשייה בפיתוח מוצרים חדשים ותהליכי עיבודות

באוניברסיטאות  על ידי התעשייההיקף המחקר היזום היה  80-שלפני שנות האף על פי 
הרי שכבר אז היה מספר קטן של מחקרים תעשייתיים שנערכו , ישראל מצומצם ביותר

ההתעניינות . ל"ביוזמת החוקרים עצמם והיו גם מחקרים שנערכו בתמיכת תעשיות מחו
ונחתמו מספר חוזים , 60-ל במדע הישראלי החלה כבר בראשית שנות ה"של תעשיות חו

בגלל היוזמות של חוקרים בודדים בהעברת . אוניברסיטאות מחקר בישראלפ עם "לש
בגלל הקשרים המתפתחים עם תעשיות , תוצאות המחקר שלהם לאפיקים תעשייתיים

ל ובגלל ההכרה של האוניברסיטאות בערך המסחרי של חלק מן המחקר המתבצע "חו
כנולוגיה מן הקימו האוניברסיטאות גופים עסקיים לטיפול בהעברת ט, בתחומן

מכון ויצמן והאוניברסיטה העברית היו החלוצים בעניין זה כבר . האוניברסיטה לתעשייה
מוסד " בטכניון השתלבה הפעילות הכרוכה בהעברת טכנולוגיה בתוך .60-בתחילת שנות ה

שהוקם מלכתחילה כדי לענות על הצרכים של התעשיות השונות , "טכניון למחקר ופיתוחה
אוניברסיטאות אחרות הלכו בעקבותיהם והקימו . וגיים מתקדמיםלשירותים טכנול

הקמת חברות אלה נעשתה בהתחלה כמענה לעובדה . ת להעברת טכנולוגיהנוב-חברות
 והאוניברסיטאות רצו להגן על ,שמספר מדענים החלו לבצע פרויקטים בעלי פוטנציאל מסחרי
שום פטנטים יים שלהן על ידי רהרכוש האינטלקטואלי של המדענים ועל האינטרסים הכלכלי

מספר תעשיות זרות תמכו במחקר אוניברסיטאי עם , בנוסף לכך. על תוצאות המחקר שלהם
 והאוניברסיטאות רצו להבטיח את הזכויות המסחריות בשיתופי ,אוריינטציה לתעשייה

 .פעולה אלה
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ן של תעשייה התרחבו משמעותית והעניין בהם גבר בעשור האחרו-האוניברסיטהיחסי 
שניזונה במידה רבה , עם פריחת תעשיית האלקטרוניקה והתקשוב בישראל, 20-המאה ה

 ועם ההתפתחות ,פ הביטחוני"מהתשתית האנושית והטכנולוגית שפותחה במערכת המו
הפריחה בתעשייה הישראלית בתחומים האלה וגם בכמה . טכנולוגיה-בה בתחום הביוחהר

זנק שהחלו סת על פרויקטים של חברות ֶהתחומים אחרים הייתה במידה רבה מבוס
גורמים נוספים שתרמו להתרחבות הקשרים . באוניברסיטאות בארץ ועל הידע של בוגריהן

, מ לשעבר"האדם המדעי כתוצאה מגל העלייה מבריה-התקדים בכוח-היו הגידול חסר
, תהליך השלום שבעקבותיו חדל החרם הערבי ונפתחו שווקים חדשים לייצוא הישראלי

 . וצמיחתו של שוק הון סיכון בישראל

 אוניברסיטאות שדיווחו על 4- הסתכם מימון המחקר ממקורות תעשייתיים ב2000בשנת 
 30-בכ)  ואוניברסיטת בן גוריוןביבאל אוניברסיטת ת, הטכניון, האוניברסיטה העברית(כך 

ות המחקר  מסך תקציבי המחקר שעברו דרך רשוי13%- ל10% אשר היוו בין ,מיליון דולר
י " ע2000וחו עבור שנת  מאלה שדּודרך כללשיעורים אלה גבוהים ב. של האוניברסיטאות

 MIT  – 10.1% ;Stanford – 9.5% ;Michigan(ב "אוניברסיטאות מחקר מובילות בארה
– 7.2%  ;Harvard – 4.4%( .  

 אותן ארבעי " בקשות לפטנטים ע130 נרשמו בממוצע לשנה 1999-2001בשנים 
 בקשות לרישום 6135 הגישו האוניברסיטאות 2000ב כולה בשנת "בארה. ניברסיטאותאו

בהתחשב בחלקיות הנתונים לגבי ישראל ובהתייחס למימדי שתי המדינות נראה . פטנטים
ב "זו שבארהמי האוניברסיטאות בישראל אינה נופלת "פטנטים עהשאינטנסיביות רישום 

 .יָהואולי אף עולה על

 

 ח"דומטרת ה. 3

תעשייה בישראל ובמסחור המחקר -השאלות הקשורות ביחסי אוניברסיטה
 והן ,האוניברסיטאי נמצאות היום על סדר היום של כל אוניברסיטאות המחקר בישראל

אימצו כללי עבודה הנוגעים להתנהגות של המוסד ושל החוקרים בכל הנוגע להתקשרות 
ן ראייה לאומית כוללת של הפעילות אין עדיי, עם זאת. עם גורמים תעשייתיים ומסחריים

ח אשר יהווה בסיס לגיבוש ראייה "ועדה היא להפיק דוו המטרה של עבודת ה.בתחום זה
- ויעורר מודעות ותשומת לב גדולה יותר לנושא של קשרי אוניברסיטה,מערכתית כזאת

ובמיוחד בין מקבלי , באקדמיה ובתעשייה, תעשייה במדינת ישראל בציבור הרחב
האתגרים והבעיות הכרוכים , הוא בא להציג את היתרונות. ת במגזרים אלהההחלטו

בכל פעם שהאוניברסיטאות מופיעות . בתהליך של העברת ידע מן האוניברסיטה לתעשייה
כאשר , זה קורה בהקשר של תפקידן כמוסדות הוראה, ויכוח הציבורי בישראלוכנושא ב

 או על מעמד המכללות בהשוואה על עומס הוראה של מרצים, מדובר על שכר לימוד
כמעט מודעות ציבורית ואין דיון ציבורי על תפקידן של אין . לאוניברסיטאות

 ועל הדרכים שבהן ידע זה מנוצל לטובת ,יצור ובפיתוח ידע חדשיהאוניברסיטאות ב
אבל הוא מיועד בעיקר לגיבוש , ת זהבא לתקן גם עיוּושלפנינו מסמך ה. החברה והמשק
 לנצל מנת-עלתעשייה -ה העקרונית על מנת להסדיר את יחסי אוניברסיטההמלצות ברמ

את הידע האוניברסיטאי לטובת החברה תוך שמירה על יכולת האוניברסיטאות לייצר ידע 
 היא גם להביא לכך שהאוניברסיטאות יתנו את דעתן על ח"דובהקשר זה מטרת ה. חדש

 . יםההשפעה של מגעיהן עם התעשייה על החיים האקדמאי
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ח כהמלצות החשובות ביותר "אחד מחברי הוועדה הציע להצביע על מספר המלצות בדו
רוב חברי הוועדה חשבו .  ח על ידי ההתקדמות ביישומן"ולבחון בעתיד את הצלחת הדו
ח עוסק בעקרונות של מדיניות ומטרתו להעלות את הנושא "שהדבר אינו רצוי מפני שהדו

יומם של מקבלי ההחלטות ושל ההנהלות האוניברסיטאות על סדר , על כל מרכיביו, כולו
, עם זאת. והעקרונות הכלולים בו ח"על מנת לגבש את המדיניות שלהן לאור המלצות הדו

כדוגמת הסקר שנערך , תעשייה-מומלץ לערוך בעוד שנים סקר ארצי על קשרי אוניברסיטה
ן את ההתפתחויות בנושא סקר כזה יאפשר לבחו. לקראת דיוני הוועדה על ידי מוסד נאמן

 . ח הנוכחי"לאור הדו

 

 עבודת הוועדה. 4

התרומה העיקרית של . ונותהדרכים של העברת ידע מאוניברסיטה לתעשייה הן רבות ומגּו
האדם המקצועי והמחקרי -אוניברסיטאות לתעשייה בישראל מתבטאת בהכשרת כוח

האוניברסיטה שעברו לרבות בעלי תארים מתקדמים וחוקרים מסגל (הדרוש לתעשייה 
אבל כאשר מדובר בהעברת טכנולוגיה בהקשר של ההתפתחויות בשנים , )לעבוד בתעשייה

. הכוונה היא להעברה ישירה ובלתי ישירה של ידע בהתקשרות פורמאלית, האחרונות
 :המסלולים העיקריים בהתקשרות כזאת הם

 :העברה ישירה של ידע בהתקשרויות פורמאליות

 ;י התעשייה"ידע שפותח באוניברסיטאות לשם ניצולו ע רכישת זכויות ב 

 ;או אנשי סגל אוניברסיטאי/י האוניברסיטאות ו" הקמת חברות הזנק ע 

 ;  ביצוע מחקרים משותפים לתעשייה ולאוניברסיטאות 

 ;  העסקת אנשי סגל אוניברסיטאי כיועצים לתעשייה 

  השתתפות אנשי תעשייה בהוראה ובהנחיה של תלמידי מחקר  
 ;אוניברסיטאותב

 ;  ביצוע עבודות מסטר ודוקטור במסגרת התעשייה 

 .י התעשייה"  הזמנת מחקרים באוניברסיטאות ע 

 : העברה בלתי ישירה של ידע בהתקשרויות פורמאליות

 ;י התעשייה"תמיכה בפיתוח התשתית המחקרית באוניברסיטאות ע 

 ;טאותי האוניברסי"במתקנים ובציוד של התעשייה ע, שימוש במעבדות 

 ;תעשייההי "במתקנים ובציוד של האוניברסיטאות ע, שימוש במעבדות 

פ "חממות תעשייתיות ומרכזי מו, הקמת פארקים לתעשיות עתירות מדע 
 .תעשייתיים בצמוד לאוניברסיטאות
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הוועדה החליטה להתמקד בעיקר בתחום ההעברה הישירה של ידע באמצעות התקשרויות 

 : במסגרת זאת ניתנה עדיפות לנושאים הבאים. 'ץ וכדייעו, שיתופי פעולה, חוזיות

מיפוי המצב הקיים בתחום העברת הידע מאוניברסיטאות לתעשייה  •
 .בישראל

והגדרת , האוניברסיטאות והתעשייה, שאלות של מדיניות הממשלה •
 .המטרות של העברת הידע

הגדרת המשימות ודרכי הפעולה של החברות האוניברסיטאיות להעברת  •
הערוץ המרכזי של העברת טכנולוגיה בהתקשרות שהן , יהטכנולוג

 .פורמאלית מהאוניברסיטאות לתעשייה

 .כללי ניהול הקניין הרוחני והסדרי הזכויות בו •

 .כללי התנהגות מדענים בקשריהם עם התעשייה •

בשנים האחרונות התפתחה בישראל פנומנולוגיה מגוונת של העברת ידע מן 
י "נערך עוהוא  ,רך מיפוי המצב הקיים הוזמן סקר בנושאלצו. האוניברסיטאות לתעשייה

כמו כן ראיינה הוועדה אישים מהאקדמיה ומהתעשייה העוסקים בנושא . 4מוסד נאמן
פ וראשי החברות האוניברסיטאיות "וקיימה מפגשים בפורום של סגני נשיאים למו

י האקדמיה "נערך עבמסגרת יום עיון ש, הוועדה גם יזמה דיון ציבורי בנושא. להעברת ידע
 ,מהאוניברסיטאות ומהממשלה, ביום העיון השתתפו נציגים בכירים מהתעשייה. למדעים

 .והדיונים היוו תשומה חשובה לעבודת הוועדה

ח "דו("ית ביוטכנולוגיה יאסטרטגפרויקט ח של "במהלך עבודת הוועדה יצא לאור הדו
משרד האוצר , חר והתעשייהשנערך לפי הזמנת המדען הראשי של משרד המס") מוניטור

ח זה התייחס בין היתר לשאלת התפקוד של החברות "דו. והתאחדות התעשיינים
ח מוניטור ובמענה לפניית המדען הראשי של "בעקבות דו. האוניברסיטאיות להעברת ידע

ת החברות ית קיבלה הוועדה על עצמה לדון בהרחבה בסוגי"ר ות"ס ויו"משרד התמ
 'פרופ( ת " ובהקשר זה צורפו לוועדה שניים מחברי ות,רת ידעהאוניברסיטאיות להעב

 ).מר ראובן שדה(ונציג של  מנהלי חברות היישום ) הלחמי-מר אהרון ביתושושנה ארד 

חות של "שבא לידי ביטוי בעיקר בדווהוועדה למדה מן הניסיון שנרכש בנושא בעולם 
של ועדות דומות לשלנו שפעלו  והיו לפניה המלצות ,)OECD כגון (אומייםלנארגונים בי

תקנונים ומסמכי מדיניות של ,  בנושאאומייםלנרשומות של כינוסים בי, במדינות אחרות
 .'אוניברסיטאות ברחבי העולם וכד

בהם נוצר קניין רוחני בהיקף ובאיכות ש ,החולים הממשלתיים-ועדה לא התייחסה לבתיוה
) ולכן גם הציבור(רי שהמוסד עצמו הוא מנוצל האם  ו, חלקו אינו מנוצלאך, מרשימים

החולים נבדלים במאפיינים רבים מן -בתי. חשוב שעניין זה יוסדר. אינו נהנה מכך
ח "כל גוף או ועדה שיתמנו לעסוק בנושא זה יוכלו להיעזר בדו,  עם זאת;האוניברסיטאות

 .הנוכחי

                                                 
מדיניות להעברת טכנול: " ראה4   מהאוניברסיטאות לתעשייהניתוח וגיבוש , הטכניון, מוסד שמואל נאמן, "וגיות

 . 2003ינואר 
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הועדה מייחסת חשיבות עליונה וה י ג ו ל ו נ כ ט רת  ב הע של  מה  ו ז י ת  ו ל י ע פ  מן ל
בור י האוניברסיטאות וצ-כל הגורמים הנוגעים בעניין . האוניברסיטאות לתעשייה

חייבים להיות מודעים לכך וליצור תנאים מתאימים  -התעשייה והממשלה , החוקרים
 לע ו,ועדה ממליצה על יצירת פורומים של הידברות בין גורמים אלהוה. לעידוד התהליך

לליבון הבעיות הנובעות מן  אות ותעשייהיצירת פלטפורמה משותפת בין אוניברסיט
בדומה , בתרבות הניהול ובקריטריונים של הצלחה, במטרות - ההבדלים ביניהן

 .ב ובמדינות אחרות"קיימת בארהלפלטפורמה ה

 ובדרך כלל אינן המלצות לדרכי ,ועדה נוגעות בעיקר לעקרונות ולמדיניותוהמלצות ה
כלולות בו אינם חורגים מן הניסיון ח וההמלצות ה"חשוב להדגיש שהדו. ניהול
 .לאומי בתחום זהנהבי

 שבמסגרתו נאסף בפעם ,הוועדה מייחסת חשיבות רבה לסקר שערך מוסד נאמן
הראשונה בישראל מידע שיטתי על מכלול התופעה של העברת טכנולוגיות 

היות ומדובר במערכת דינאמית המתפתחת ומשתנה בקצב  .מהאוניברסיטאות לתעשייה
אשר ייתן תמונת מצב מעודכנת ,  מומלץ ליזום עריכת סקר נוסף בעוד מספר שנים,מהיר

 . ח זה"ויאפשר לבדוק באיזו מידה חלה התקדמות בכיוונים שהותוו בהמלצות דו
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  1פרק 

הממשלה יות  נ  מדי

  הצורך והיעדים של מדיניות לאומית. א

מפיקים מיישום החוקרים ותעשיות מסוימות , למרות היתרונות שהאוניברסיטאות
 מתהליך זה הם החברה והמשק ים העיקרייםהרי שהנהנ, המחקר האוניברסיטאי

בהתחשב בתועלת שעשויה לצמוח לכל אחד מהמגזרים המעורבים בהעברת . הלאומי
 ,למיצוי מרבי של הפוטנציאל הטמון בנושא" ידאג"ניתן היה לצפות שמנגנון השוק , הידע

ווחה בעולם התפיסה  ָר70- עד שנות ה,ואכן. ביתביעילות מרתתבצע ושהעברת הידע 
לפיה די בכך שהאוניברסיטאות ומוסדות המחקר הציבוריים יעסקו במחקר בסיסי ש

 ושהתעשייה תשתמש בידע המדעי כדי לפתח ,ויעמידו את תוצאות המחקר לרשות הכלל
" קכוחות השו"בעשורים האחרונים גוברת ההכרה ש. י שיווקרטכנולוגיות ומוצרים ב

אינם מספיקים כדי להתגבר על עיכובים הנובעים מן האופי השונה ומן האינטרסים 
הפוטנציאל הטכנולוגי של מעונינת שממשלה ה. השונים של שני השותפים בתהליך זה

 , תוך שמירה על מקורות היצירה של ידע חדש,ליתמקסימינוצל במידה תוצאות מחקר זה 
 .ייןולכן יש מקום למדיניות ממשלתית בענ

הקימו קרנות ,  ממשלות רבות  נקטו צעדי חקיקה הנוגעים לבעלות על הקניין הרוחני
מצו צעדים במדיניות מיסוי ילתמיכה במרכיבים שונים של תהליך העברת הידע או א

 . קלהֵמ

מדיניות ממשלתית יכולה גם לקבוע מדיניות של העדפת התעשייה המקומית על ידי 
 .תמריצים מתאימים

 ועמה , השנים האחרונות30-ח מנגנונים להעברת ידע התגברה בותיפב לצורך המודעות 
גבר העניין בקרב ממשלות ומוסדות מחקר לאומיים ובינלאומיים לתעד ולחקור את 

 ואת תהליך העברת הידע ,המגזר העסקילבין בין המגזר המחקרי שהקשרים 
 .(technology transfer)המדעי

 

  שלה המרכיבים של מדיניות ממ. ב

עידוד ישיר של תהליך ) א(: את מעורבות הממשלה אפשר לחלק לשני מרכיבים עיקריים
 . התייחסות לשאלת הקניין הרוחני) ב( ;העברת הידע

. ח מוניטור"הוועדה התייחסה למרכיבים ספציפיים של מדיניות ממשלה המומלצים בדו
העברת ידע ההמלצות העיקריות שם נוגעות לסיוע ממשלתי לחיזוק החברות ל

הידע לקראת המסחור " השבחת"פ המיועד ל"באוניברסיטאות השונות ולהקמת קרן למו
בין השלב ל, גם כאשר הערך הטכנולוגי שלו ברור, יש פער בין המחקר האוניברסיטאי. שלו

פער זה הוא אחד מצווארי הבקבוק בהעברת טכנולוגיה . שבו הוא אטרקטיבי לתעשייה
פ המיועד לגשר על "במדינות שונות קיימות תוכניות למימון המו ו,מאוניברסיטה לתעשייה

 . הפער הזה

 13



מובאות מספר ) הארגון לשיתוף פעולה כלכלי ופיתוח( OECDשהוכן על ידי ח "בדו 
 :דוגמאות לסיוע ממשלתי להעברת ידע מהאוניברסיטאות לתעשייה

 ).דנמרקובבלגיה ב, צרפתב, ביפן(טים באוניברסיטאות " סובסידיה להקמת מל•

רות מתמחים בתחום הקניין הרוחני ורשתות סיוע לאוניברסיטאות י הקמת מרכזי ש•
 מכון – VIBדוגמת  (ןט משלה"קטנות שאינן יכולות להקים ולהפעיל ביעילות מל

המרכז את כל פעילות , אוניברסיטאי לביוטכנולוגיה בבלגיה-המחקר הפלמי הבין
 ). בתחום הביוטכנולוגיההעברת הטכנולוגיה של תשע אוניברסיטאות

כנהוג ( הכרה בהוצאות על רישום פטנטים כהוצאה מוכרת במסגרת מענקי מחקר •
 ). לגבי מענקי המחקר של האיחוד האירופי ושל ממשלת גרמניה

 1998על פי חוק משנת , קיים ביפן( פטור מתשלום אגרות רישום וחידוש פטנטים •
 "). מאושרים"טים "לגבי מל

). 1995מאז ב "נהוג בארה(בהליך מקוצר " בקשה זמנית לפטנט" להגיש  מתן אפשרות•
הליך זה מקצר את משך הזמן שבו החוקר מנוע מלפרסם את תוצאות מחקרו ונותן 

יתרון באותם מצבים שבהם ישנה חשיבות למועד ) האוניברסיטה(לבעל הפטנט 
 .רישום הבקשה

 ממליץ על מימון ממשלתי ,רליהאשר הופק באוסט, ח ציבורי על העברת טכנולוגיה"דו 
 ). פיתוח פרוטוטיפים והגנת הנכס האינטלקטואלי, כנותהוכחת היָת(להשבחת הידע 

מימון ממקורות ממשלתיים לעידוד שיתוף פעולה בין התעשייה לבין מוענק בישראל  
תעשייתיים -האוניברסיטאות בפיתוח ידע טכנולוגי ולהשבחת מחקרים טרום

 :אות במסגרות הבאותהמתבצעים באוניברסיט

פ תעשייתי "במסגרת תוכניות משרד התעשייה והמסחר המיועדות לעידוד מו •
 המעניקות תנאי ,טון"ומגנ) תחרותי-פ גנרי טרום"מו (ט"מגנמופעלות תוכניות 

סיוע מועדפים לפיתוח טכנולוגיות גנריות המתבצע תוך שיתוף פעולה בין חברות 
 . יטאותתעשייתיות וקבוצות מחקר מהאוניברס

ים פרויקטהמעניקה מימון ל" נופר"לאחרונה החלה לפעול באותה מסגרת תוכנית  •
המענק . של השבחת ידע בתחום הביוטכנולוגיה המתבצעים באוניברסיטאות

 בפרויקט ומוכן להשתתף המעוניןמותנה בין היתר בכך שקיים גורם תעשייתי 
 .  מהעלות10%במימונו בשיעור של 

מקציבה לנושא הקרן פילנתרופית  – "קרן הורביץ"ל כמו כן קיימת בישרא •
 . מיליון דולר בשנה5-כ השבחת הידע

ים פרויקטחשוב להדגיש ששתי המסגרות האחרונות מממנות שלב מוגדר בפיתוח 
מון שלב זה דורש תקציבים קטנים יחסית אבל ימ. שימושיים בעלי פוטנציאל מסחרי
 .חשובים להצלחת התהליך כולו

מדיניות הקיימת של הבטחת משאבים ציבוריים את ה ואף להרחיב חשוב להמשיך
נוצר באוניברסיטאות לפני ולקראת תהליך ההעברה שהמיועדים להשבחת הידע 

 .לתעשייה
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מצב זה .  מתריע על כך שהמידע על העברת ידע הוא מקוטע ובלתי אחיד OECDח"דו 
את השפעת מקשה על הממשלות להתאים את המדיניות לנעשה בשטח ולהעריך 

 . המדיניות

-י המידע על קשרי אוניברסיטהההמלצה שם היא שהממשלות יפעלו לשיפור בסיֵס
 ובין היתר יציגו לאוניברסיטאות הנתמכות על ידן דרישות לדוקומנטציה ,תעשייה

מן הראוי שהמלצה זו תיושם גם . נאותה ולדיווח על פעילותן בתחום העברת הידע
 .בישראל

 

   ין הרוחניבעלות על הקני. ג

ממענק מחקר מקרן ציבורית או , שאלות הבעלות על קניין רוחני אשר נוצר במימון ציבורי
מתקציב האוניברסיטה כאשר האוניברסיטה ממומנת באופן מלא או חלקי מהקופה 

 .  ולאחרונה גם במדינות אירופה,ב"העסיקה ומעסיקה את הממשלות בארה, הציבורית

 הקובע שהקניין הרוחני שנוצר Bayh-Doleק  חו1980ב נחקק בשנת "בארה
החוק הזה נחקק מתוך . באוניברסיטאות ממחקרים במימון ציבורי שייך לאוניברסיטה

כלכלית של עידוד פעילות עסקית המבוססת על חדשנות טכנולוגית ומתוך -ראייה מקרו
צול הבנה שתנאי הכרחי להשגת מטרה זו הוא ליצור תמריץ לאוניברסיטאות לפעול לני

 .חולל מפנה, אכן, חוק זה. אפקטיבי של המחקר המתבצע במסגרתן

ח האוסטרלי מראים כי בתקופה שאחרי חקיקת "נתונים סטטיסטיים המצוטטים בדו 
 : ב"תעשייה בארה-ה חל גידול מרשים בהיקף קשרי אוניברסיטBayh-Doleחוק 

חילת שנות  ועד ת1980 מספר האוניברסיטאות הפעילות בהעברת ידע גדל משנת •
 .האלפיים פי שמונה

ומה גדלה התׂש, 90-אמצע שנות העד  80-אמצע שנות המ,  במשך עשור אחד•
י מספר הציטוטים של מאמרים מדעיים "הנמדדת ע(המדעית בחדשנות 

 .פי ארבעה) אמריקאיים בפטנטים אמריקאיים

 200% במספר הסכמי הרישוי וגידול של 70% נמדד גידול של 1996- ל1991 בין •
 . בהכנסות האוניברסיטאות מתמלוגים

 : מתבסס על שלושה עקרונות Bayh-Doleחוק 

י כספי ציבור היא של "הבעלות על קניין רוחני הנובע ממחקר שמומן ע .1
במקרים יוצאים מן הכלל רשאית המדינה . בו התבצע המחקרשהמוסד 

, הלשמור לעצמה את הבעלות לקניין הרוחני הצפוי ממחקר הממומן על יד
 .אך דבר זה צריך להיות מנומק ומצוין מראש בחוזה המחקר

מוסד המחקר חייב לעשות כמיטב יכולתו כדי להעביר את הידע הנוצר  .2
כדי לקיים את . אל התעשייה, טכנולוגי-שיש בו פוטנציאל יישומי, בתוכו

 והמדינה שומרת לעצמה ,ווח על כל המצאהיבחוק חובת דחלה העיקרון הזה 
פקיע את הבעלות על ההמצאה אם האוניברסיטה או התעשייה את הזכות לה

אשר רכשה זכות בלעדית עליה אינן מממשות את הפוטנציאל המסחרי שלה 
 .בזמן סביר הקבוע בחוק
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, ביוזמות שהמוסד נוקט(המדינה אינה מתערבת בתהליך העברת הטכנולוגיה  .3
החוקר  לביןבחלוקת ההכנסות בין המוסד , באופי ההתקשרות עם התעשייה

עם זאת . והיא מוותרת על כל חלק בהכנסות) 'בכללי הפרסום וכו, הממציא
 . ב" תעשיות קטנות הפועלות בתוך ארהיףיש בחוק הנחייה להעד

מצו חוקים ברוח ימדינות רבות הכירו בחשיבות חקיקה כזאת לעידוד הצמיחה במשק וא
 מהממשלה למוסד ב החקיקה הייתה מכוונת להעברת הבעלות"בשעה שבארה. חוק זה
בסקר . הרי שבאירופה המגמה היום היא העברת הבעלות מהחוקר למוסד, המחקר
OECD בלו את י מהמדינות החברות בארגון ק75%- כ2000 נמצא כי בסביבות שנת

 שנוצר במחקר שנערך על ידי חוקרים המועסקים על ידי ,העיקרון שהקניין הרוחני
, בריטניה, גרמניה, ות רבות כמו אוסטרליהמדינ.  שייך לאוניברסיטה,אוניברסיטה

בלגיה וקוריאה אימצו גם את העיקרון שהאוניברסיטאות חייבות לפעול לניצול , דנמרק
ב מחייב את מוסדות המחקר לשתף את החוקרים ברווחים "החוק בארה. הקניין הרוחני

 הזה רוב המדינות קיבלו גם את העיקרון. אך משאיר את כללי החלוקה לשיקול דעתם
במדינות ). רווחים בין החוקר והמוסד נקבעת בחוקה תששם חלוק, צרפתלפרט ליפן ו(

החקיקה כוללת לעתים גם תנאים המגבילים העברת בעלות על הידע לצד , ב"שמחוץ לארה
. במיוחד מפעלים קטנים,  והמחייבים ניצול הידע תוך העדפת תעשייה מקומית,שלישי

 .   מהבעלות על הידע50%יר לתעשייה עד ביפן קיימת תקנה המאפשרת להעב

בישראל אין חוקים או תקנות המתייחסים ספציפית לאוניברסיטאות בנושא הבעלות על 
פירוש הדבר שבכל מקרה שבו . על פי חוק הפטנטים המצאה שייכת למעסיק. קניין רוחני

י איש סגל במסגרת עבודתו "או ע(נרשם פטנט על קניין רוחני באוניברסיטה 
הקניין הרוחני שייך , ואין חוזה עם גורם חיצוני או תקנון הקובע אחרת) וניברסיטהבא

 . לאוניברסיטה

, הרואה בעידוד התעשייה בישראל את המשימה המרכזית שלו, משרד המסחר והתעשייה
והוא מעודד את , מממןשהוא אינו תובע בעלות על הקניין הרוחני הנובע ממחקר 

לא כך נוהגים משרדי ממשלה . ים ואף משתתף במימונםהאוניברסיטאות לרשום פטנט
אשר , משרד הביטחון ועוד, משרד החקלאות, משרד הבריאות, כמו משרד המדע, אחרים

כולל , קובעים בחוזי המחקר שלהם עם האוניברסיטאות כי הבעלות על תוצאות המחקר
, כליםאין ה  כי לממשל,גיוןיאין בזה שום ה. היא של מדינת ישראל, הקניין הרוחני

אמנם משרדים אחדים קבעו . ידע וניסיון הדרושים לניצול תוצאות המחקר, אמצעים
אבל הדבר כרוך לעתים , כללים לשחרור הבעלות על הקניין הרוחני לאוניברסיטאות

מסחרי ה ובתהליך ארוך ומייגע ובמקרים רבים אפשרות ההגנה על הקניין הרוחני וניצול
א ניתן לדרוש מהחוקר להשהות את פרסום התוצאות עד לקבלת ן שלו כיָו,יורדת לטמיון

 .כל האישורים הדרושים

גוברים לאחרונה הקולות המצדדים בהסדרת הבעלות על , בגלל המצב המתואר לעיל
תוך כדי דיוני .  גם בישראל על ידי חקיקההקניין הרוחני הנוצר על ידי מימון ציבורי

הקובעות שהבעלות על  ,החלטת ממשלה 2004ספטמבר ב התקבלה , הוועדה בנושא זה
יש בהחלטה זו סעיפים של התערבות , מעבר לכך. הקניין הרוחני היא של מוסדות המחקר

בחלוקת ההכנסות בין החוקר והמוסד וגם סעיף הקובע , ביורוקרטית בדרכי העברת הידע
  מן5%תקבל הממשלה , שכאשר הידע נובע ממחקר אשר מומן על ידי משרד ממשלתי

 ). אך לא יותר ממענק המחקר(ההכנסות 

העברת ידע וטכנולוגיה במקביל נמצאת בשלבי חקיקה ראשוניים הצעת חוק לעידוד 
המניע ליוזמה זאת הוא הצורך להסדיר את נושא הקניין הרוחני הנובע . לתועלת הציבור
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אבל יש , מהמחקר המתבצע בבתי החולים הממשלתיים ובמוסדות המחקר הממשלתיים
ובכלל זה , מים המבקשים להחיל את החוק שיתגבש על כל המוסדות הציבורייםגור

על , ח זה עדיין מתקיימים דיונים על מהות החוק"בעת כתיבת דו.  האוניברסיטאות
בין אם לחקיקה זו תהיינה השלכות על אוניברסיטאות . סעיפיו הספציפיים ועל תחולתו

כלכלי -סופית תשקף את ההיגיון המקרוחשוב להבטיח שהתוצאה ה, המחקר ובין אם לאו
שצריך להדריך כל יוזמה כזו שעיקרו מתן תמריצים מצד אחד והסרת חסמים 

 .ביורוקרטיים מצד שני בדרך אל המימוש המסחרי של תוצאות המחקר האוניברסיטאי

במוסדות האקדמיים בישראל התגבשה במשך שנים רבות פרקטיקה יעילה ופורייה של 
 שהוא , פרקטיקה זו היא היקף הניצול של קניין רוחניתתוצא. ולוגיההעברת ידע וטכנ

 . למרות שהדבר אינו מתחייב על פי חוק, גבוה בהשוואה לרוב המדינות המפותחות

. ועדה סבורה שאפשר להמשיך בפעילות זו במתכונת שהתגבשה בלי התערבות חקיקהוה
עדה רואה חשיבות רבה וואבל אם תגבר הנטייה להסדיר נושאים אלה בחקיקה אז ה
עקרונות אלה הם הבסיס . לבסס כל יוזמה כזאת על שלושת העקרונות המוזכרים לעיל

חשוב לשתף בהכנת חקיקה כזאת .  ולחוקים דומים לו במדינות אחרותBayh-Doleלחוק 
 .אנשים המעורים בנושא ומכירים את הנעשה בו בארץ ובעולם
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 2פרק 

 מדיניות האוניברסיטאות

 

 יות ההנהלהאחר. א

-קשרי אוניברסיטה, כפי שנאמר בפרקי ההקדמה הסוקרים את הרקע הכללי והישראלי
תחילה ביוזמות של חוקרים בודדים ובהמשך , תעשייה התפתחו במשך הרבה שנים

בכל . כתגובה של מוסד זה או אחר להזדמנויות ולנושאים ספציפיים שעלו על סדר היום
. אוניברסיטאית-מטה עם מעט חשיבה מרכזית כללהיו אלה תהליכים שנבעו מל, מקרה

ולכן גם אין (כתוצאה מהתפתחות זאת אין להנהלות האוניברסיטאות מידע מספיק 
בכל אוניברסיטה קיימים היום כללי . על הנעשה באוניברסיטאות בתחום זה) שליטה

, יההמגדירים את המותר והאסור בקשרי המדענים עם תעשי, ")קוד אתי"מעין (התנהגות 
אבל אין מנגנונים אפקטיביים של בקרה ואכיפת כללים אלה כמו באוניברסיטאות רבות 

 .ב"בארה

פול בקשריהן המסחריים עם יהאוניברסיטאות העבירו את האחריות והסמכות של ט
הדירקטוריונים של חברות אלה קובעים . ת להעברת טכנולוגיהנוב-התעשייה לחברות

וסדות האקדמיים עם התעשייה על פי שיקולים למעשה את כללי ההתנהגות של המ
כאשר עולה יוזמה או נדונה בקשה שחורגת מן , במקרים בודדים. עסקיים מובהקים
בדרך . תגובת ההנהלהמבקשים את ,  או כאשר יש הסתבכות משפטית,הכללים המקובלים

ומת המחייב תש בעדיפות גבוהה נושאכ הנהלות האוניברסיטאות בנושא זה  לא הכירוכלל
 . לב מתמדת

הרחיקו את הפעילות הקשורה במסחור תוצאות , בדרך כלל, האוניברסיטאות בישראל
הן יצרו .  מחקר והוראההיאש, המחקר המתבצע בתחומן מן הפעילות המרכזית שלהן

 האקדמית –בין הנהלת האוניברסיטה לקשר רופף בין האחראים לפעילות זאת 
ר "סגן הנשיא ליישומים טכנולוגיים משמש כיו, שם. המצב שונה במכון ויצמן. והמנהלית

מחצית חברי הדירקטוריון הם אנשי . ל החברה"קשר רצוף עם מנכמקיים  ו,"ידע"חברת 
במערכת כזאת שיקולים אקדמיים וציבוריים באים לידי ). ביניהם הנשיא וסגניו(המכון 

 .ביטוי לצד שיקולים עסקיים

  משימה אוניברסיטאית-העברת ידע .  ב

קשרים מסחריים בין האוניברסיטאות והתעשייה הולכים ומתרחבים ותופסים מקום 
זאת איננה עוד פעילות . הולך וגובר בפעילות האקדמית של חוקרים ושל המוסד כולו

במקומות שונים בעולם נשמעים קולות שיש .  וסביר להניח שהיא עוד תגדל,שולית
משימה נוספת של , ח זה"בערוצים המתוארים בדו, ה יזומהלראות בהעברת טכנולוגי

בנושא נוס ילמגמה כזאת היה ביטוי בכ. לצד הוראה ומחקר, אוניברסיטת המחקר
גם אם .  שנערך בשנה שעברה בבריסל,מערכות ההשכלה הגבוהה בקהילייה האירופית

ביא הרי שהגידול בהיקף הקשרים עם התעשייה י ,בישראל הדבר לא נאמר במפורש
 .פקטו-למצב זה דה
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ועדה סבורה שעל האוניברסיטאות בישראל לאמץ את העיקרון שמחקר יישומי וה
או למערכות הפועלות לתועלת /ו(והעברה יזומה של תוצאות המחקר הזה לתעשייה 

מדעי , איכות הסביבה,  כאשר מדובר במחקרים בתחומים כגון בריאות הציבור,החברה
 ומומלץ שהאוניברסיטה ,וניברסיטאית לצד הוראה ומחקרהיא משימה א) החברה והרוח

 . משימה זובתסייע לחברי הסגל העוסקים 

בראש וראשונה מתחייב מכך שנושא . לקבלת עיקרון זה יש משמעויות מרחיקות לכת
כשם . ה על סדר יומם של הנשיא ושל הנהלת האוניברסיטה יותר מאשר עד כהעלזה י

סדרי עדיפות ואיזונים בהוראה , קביעת מדיניותשהנהלת האוניברסיטה אחראית ל
כפי שמוצע בסעיף (כך היא תראה עצמה אחראית לקביעת עקרונות המדיניות , ובמחקר

להבטחת מנגנוני בקרה לשמירת כללי התנהגות ולאיזונים המתחייבים מן ) הבא
 . הפעילות הזאת

ד עוד יותר את תחד, המחויבת לשלוש המשימות, הגדרה כזאת של אוניברסיטת מחקר
 . בין מוסדות אחרים במערכת ההשכלה הגבוההלההבחנה בין אוניברסיטת מחקר 

 
 

 מסמך כוונות. ג

עקרונות של , בנושא של העברת טכנולוגיה לא הגדירו האוניברסיטאות בישראל מטרות
מדיניות וסדרי עדיפות הנגזרים מהיעדים הכללים של האוניברסיטה ומן המחויבות 

שאלות של ניגודי  לעסחו כללי התנהגות ונתנו דעתן יהאוניברסיטאות נ. ההציבורית של
 : אבל הן לא עסקו בשאלות בהקשר של התנהגות מוסדית,אינטרסים של חוקרים בודדים

כיצד להבטיח שפעילות מוגזמת של חוקרים במחקר המיועד לתעשייה לא תפגע במחויבות 
,  הכוללת חופש אקדמי,"ת המחקרתרבו"פגע י כיצד להבטיח שלא ת?למחקר הבסיסי

  ?'יחסים קולגיאליים וכד, פרסום תוצאות המחקר

האוניברסיטאות לגבש עקרונות הנוגעים לא רק לדרכי העברת על ועדה סבורה שוה
בהקשר זה חשוב להדגיש שיש .  של פעילות זאתיהאלא גם למטרות, הטכנולוגיה

גם , לצד ההכנסות למוסד, ת בחשבון לקחן ולכן עליה,לאוניברסיטאות מחויבות ציבורית
 :כמו, מטרות נוספות

 

 ; יצירת מוניטין למוסד- ובצדה ,תרומה למשק ולחברה 
להזמנת ,  המהווה מקור חשוב למימון מחקר,טיפוח קשרים טובים עם התעשייה 

 ;מחקרים ושירותים ולתמיכה כללית באוניברסיטה

 ;רים מצליחיםמקור הכנסה נוסף לסגל המדעי ומניעת עזיבה של חוק 

 ;העברת ידע מהתעשייה שעשוי לתרום למחקר המתבצע באוניברסיטה 

 .הרחבת האפשרויות להכשרת תלמידי מחקר 

דירקטוריון המתנהג על פי שיקולים בידי כאשר האחריות להעברת טכנולוגיה נתונה 
, ווח כמטרה עיקרית קשה לקבוע לו מדיניות שאינה מציבה מקסימיזציה של ֶר,עסקיים

 יכולה להתחמק מלקבוע מדיניות כוללת הלוקחת ינהל הנהלת האוניברסיטה אאב
אף שהיא חברה , חברת יישום אוניברסיטאית, בסופו של דבר. בחשבון את כל השיקולים

חייבת לפעול במסגרת היעדים וסדרי העדיפויות של , עסקית האמורה להפיק רווחים
 .האוניברסיטה
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גבשו מדיניות ברורה ועקבית שתתייחס לכל הוועדה ממליצה שהאוניברסיטאות י
ונת להגברת הקשרים ולניצול נרחב  ושתהיה מכּו,ההיבטים של קשריהן עם התעשייה

 .נוצר בתוכןשואפקטיבי של הידע 

 לקשריהן (Mission Statement)סחו מסמך עקרונות יאוניברסיטאות רבות בעולם נ
 .העסקיים עם התעשייה

 :רונות כזההנה מספר דוגמאות למסמך עק

 : שלה כדלהלןט "מלעבור המסמך עקרונות פרסמה הרווארד אוניברסיטת . 1

• To bring University-generated intellectual property into 
public use as rapidly as possible while protecting academic 
freedoms and generating a financial return to the University, 
inventors and their departments.  

• To serve as a resource to faculty and staff on interactions 
with industry.  

• To protect against unauthorized third-party use of the 
University's various trademarks worldwide and to license their 
use on approved merchandise, generating income for support of 
undergraduate financial aid.  

פורום העוסקים בהעברת טכנולוגיה באוניברסיטאות של שוויצריה פרסם עקרונות . 2
 : כדלהלן,כלליים להעברת ידע האמורים להנחות את כל האוניברסיטאות

 

The primary tasks of universities are education and research, based on 
open dissemination and making results freely available to the public. An 
additional responsibility of universities is the valuation of economically 
interesting research results. An active technology transfer and intellectual 
property management will see the universities work put to effective use for 
the public through collaboration with existing companies or with start-
up/spin-off firms. 

 
ממליץ , הוזכר לעילאשר , ציבורי על העברת טכנולוגיההאוסטרלי הח "דוה. 3

 :יג את היעדים הבאיםלאוניברסיטאות לאמץ מדיניות המכוונת להש

 ;להקל על מסחור תוצאות מחקר לטובת הציבור 

 ;לקדם צמיחה כלכלית 

 ;לטפח קשרים הדוקים עם התעשייה 

 ;לתגמל את הסגל ולהגביר זיקתו למוסד 

 .להפיק הכנסות 

 בעוד שאם ,יעד החמישי הלא גם השם נאמר שמחויבות לארבעת היעדים הראשונים מביא
 .שג אף אחד מן היעדים האחריםוסות למוסד לא מנקודת המוצא היא הפקת הכנ
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כנהוג באוניברסיטאות , הוועדה ממליצה שכל אוניברסיטה בישראל תגבש מסמך עקרונות
דגש על מטרות נוספות של תועלת לחברה לצד הפקת רווחים יוׂשם במסמך כזה . רבות בעולם
 .למוסד עצמו

 

 קוד התנהגות של הסגל האוניברסיטאי . ד

 : ם להבחין בין שני סוגי ניגודיםמקובל היו
או תפקיד ניהולי בחברה / הנובע מכך שיש לחוקר חלק ברווחים וניגוד אינטרסים )1(

 וכתוצאה מכך נוצר קשר בין החלטות ,הקשורה בהסכם להעברת ידע עם האוניברסיטה
  ;החוקר באשר לניהול מחקריו לבין הכנסתו הכספית

העיסוק בצד העסקי של יישום הידע עלול למנוע  הנובע מכך שניגוד מחויבויות )2(
תפקידיו של ע ראוי וצימהחוקר מלהקדיש את הזמן והמאמץ האינטלקטואלי הנדרש לב

 .במחקר ובהדרכת סטודנטים, באוניברסיטה בהוראה

ח וּוי האוניברסיטאות חייבות לגבש תקנונים של כללי התנהגות ולקבוע נהלים של ד
 והמטרה של התקנונים היא למזער ,וע לחלוטין ניגוד ענייניםכנראה לא ניתן למנ. ובקרה

רצוי לאמץ נוהג הקיים במספר אוניברסיטאות , כמו כן. את הניגודים ולנהל אותם בתבונה
על פיו כל חוקר מדווח מדי שנה על כל פעילותו האקדמית והעסקית בתוך ש ,ב"בארה

ג בפני הוועדה תקנון של כדוגמה הוצ.  לה המיועדת לתעשייהצההאוניברסיטה ומחו
 המתייחס בשיטתיות לנושא של ניגודי עניינים העלולים ,ב"אוניברסיטת רוקפלר בארה

התקנון כולל . לצוץ בקשר למעורבותו של איש סגל האוניברסיטה בקשרים עם התעשייה
 ובכללן גבולות כמותיים לשיעור ,הגדרות מדויקות של המאפיינים המזהים ניגוד עניינים

ח שנתי בהתאם "והחוקר נדרש להגיש דו, ת המוחזקות ולהכנסה הכספית מהעסקהמניו
 ועדה מיוחדת דנה בכל מקרה שבו נמצא ניגוד עניינים על בסיס הנתונים .להגדרות אלה

 המטרה היא למזער ,כאמור. המלצתה לנשיא האוניברסיטהאת  ומגישה ,וחיםהמדּו
 .  ולא להגביל את החוקר מעבר לנדרש,נזקים

 ניגוד יתקנונים של האוניברסיטאות בישראל קיימת בדרך כלל התייחסות לסוגיבת
 ואף ,אין אבחנה בין ניגוד אינטרסים לניגוד מחויבויות. ברמות שונות של פירוט עניינים

הרי שהנוהל ליישומם מוצג  –שברוב המקרים כללי ההתנהגות מפורטים ומנוסחים היטב 
ת יזמּו –אחת הסוגיות החשובות . אינו מוצג כלל ובמוסדות אחדים ,במונחים כלליים

באלה .  מוצגת רק בחלק מן התקנונים– עסקית בתחום הפעילות המדעית של החוקר
, יש האוסרים על החוקר להיות בעל עניין בעסק. שמתייחסים לנושא הכללים הם שונים

ל בתנאי "נת עסקית כיש המגבילים מעורבות בעסק בסייגים מסוימים ויש המתירים יזמּו
 . ימנע מניגוד עניינים ולא יפר את תקנון האוניברסיטהישהחוקר 

כדי . ניגוד עניינים וניגוד מחויבויות הם תוצאת לוואי של העיסוק הגובר במסחור המחקר
מומלץ שבכל , לאפשר לאוניברסיטה להתמודד עם תופעה זאת ולמזער את נזקיה

 שיכלול , ויונהג נוהל מעקב ואכיפה,שא זהאוניברסיטה יגובש קוד אתי מפורט וברור בנו
ההוראתית ,  המחקריתםח שנתי של החוקרים על מכלול פעילות"בין היתר הגשת דו

 .והעסקית
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  עם התעשייהבקשרים עידוד החוקרים לשתף פעולה  .ה

לחוקר תפקיד מרכזי וחיוני הן בזיהוי הפוטנציאל היישומי שבמחקריו והן בשלבי 
העדר  מ,הוא עלול להחמיץ הזדמנויות כתוצאה מחוסר מודעות. יהההתקשרות עם התעשי

מומלץ לקיים .  הכרוך במסחור הידעהביורוקרטירתיעה מהתהליך ממוטיבציה או 
 וכן לאופן , לחשיבות ניצול הידע, בין היתר, שיתייחסו,תוכניות הדרכה לסגל המחקרי
מומלץ גם לתת את הדעת . ההגנה עליו ותהליך המסחור, הזיהוי של נכס אינטלקטואלי

לעזור בזיהוי מחקרים בעלי פוטנציאל יהיה נוי אדם בכל פקולטה שתפקידו יעל מ
 .מסחרי ולסייע לחוקרים בכל הקשור במעורבותם בתהליך העברת הידע

 במחקר שימושי םגיאחד הגורמים המרתיעים חוקרים מלעסוק במחקר שימושי הוא שהיׂש
מה גם שלא תמיד ,  במחקר בסיסיםגי זוכים היׂשבּהש אינם זוכים לאותה מידה של הערכה

יש להכיר בכך כי תהליך הפיכת ידע . במלואן ניתן לפרסם את תוצאות המחקר השימושי
 ובהרבה מקרים לא פחות יצירתי מהמחקר ,הוא מורכב ביותר מדעי לנכס אינטלקטואלי

קולים לקידום אנשי הוועדה מודעת לקושי לתת משקל להישגים בתחום היישומי בשי. עצמו
אם תתקבל ההמלצה לראות בפעילות של העברת ידע משימה של , עם זאת. סגל אקדמי

הרי שלא יהיה מנוס להנהלות האוניברסיטאות , לצד מחקר והוראה, אוניברסיטת המחקר
 .סוגיה זו לעדעתן את לתת מ

באשר מחקר עבור התעשייה מגביל את החוקר בבחירת נושאי מחקרו וכפוף לסייגים 
, אם הן חלות על חלק גדול מדי של עבודת החוקר, מגבלות אלה. פרסומוללהפצת הידע או 

 חוזי ,מצד שני. עלולות לפגוע בתפוקתו המדעית ובתשומת הלב שהוא מקדיש לתלמידיו
מחקר עם התעשייה מהווים מקור שחשיבותו הולכת וגדלה למימון המחקר 

מחקרים עבור  התעשייה כדי לקדם שימוש ההמלצה היא לעודד ביצוע . באוניברסיטה
תוך שמירה על הכלל שעיקר פעילות המחקר , מעשי בידע האוניברסיטאי לטובת המשק

 חופשי ממגבלות חיצוניות ותוך ,וןמכּו-של איש הסגל האוניברסיטאי תהיה מחקר בלתי
 .ניסוח הגבלות על עיכוב הפרסום

 

 ט"ייעוד הרווחים של המל. ו

מצוין שהאוניברסיטה חייבת להתחלק בהכנסות ממסחור כל המצאה  Bayh-Doleבחוק 
. הוצאות תוקדש למחקר מדעי או לחינוךה ושההכנסה הנותרת אחרי ניכוי ,עם החוקר

בין המטרות האקדמיות של המוסד היא לקביעת הכללים לחלוקת ההכנסות בין החוקר 
ניברסיטה לעודד יוזמה  והיא מהווה מרכיב חשוב במדיניות האו,באחריות האוניברסיטה

 האוניברסיטאות זאתכך רואות . המחקר שלהםלנצל מבחינה מסחרית את של חוקרים 
 .בין המוסדלעור חלוקת ההכנסות בין החוקרים י והן קבעו את ש,בישראל

טים עדיין אינה תופשת מקום מרכזי במדינות "יעוד הרווחים מפעילות המלישאלת 
 מצביעים על כך OECDלגבי המדינות החברות בארגון הנתונים שנאספו . ב"שמחוץ לארה

שברוב האוניברסיטאות ההכנסות הישירות ממסחור הידע עדיין אינן מספיקות כדי 
שכר והוצאות תפעול של הגוף (לכסות את ההוצאה הישירה הכרוכה בהעברת הידע  

הניח יש ל). 'שירותים משפטיים וכד, הגנה על הקניין הרוחני, המטפל בהעברת הידע
יעוד ההכנסות תעורר עניין י תשאל, כאשר ההכנסות מן הפעילות הזאת תגדלנה, שבעתיד

 . ציבורי ותתפוש מקום יותר מרכזי בדיונים של המוסדות עצמם

 והתלבטה אם יש מקום ,הוועדה דנה בשאלת השימוש ברווחים הנובעים ממסחור הידע
כמו פעילות ציבורית למען , הלהמליץ לאוניברסיטאות על יעדים נוספים לרווחים אל
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ראוי ולא מעשי לקבוע לאוניברסיטאות כיצד אין זה ועדה סבורה שוה. החברה והקהילה
 וכולן ,יעוד חברתי מעצם מהותןיהאוניברסיטאות ממלאות . עליהן לנהוג בעניין זה

. משקיעות מתקציביהן סכומים ניכרים בפעילות קהילתית נרחבת במגוון של נושאים
טים "מה גם שרוב המל, עילות למען החברה אינו מותנה ברווחים מהמסחורמימון הפ

, כאשר הם קיימים, לכן די בכך שרווחי המסחור. בישראל עדיין אינם מניבים רווחים
 . ישמשו את האוניברסיטה למטרותיה הכלליות

יעוד הרווחים הנותרים יעם זאת נראה לוועדה כי קביעת חלקם של החוקרים ברווחים ו
ט " צריכה להיקבע על ידי דירקטוריון המלינה וא, באחריות הנהלת האוניברסיטהםה

 נראה לוועדה שפיתוח פוטנציאל היישום של הידע שנוצר באוניברסיטה הינו וכן. בלבד
 . ט ישמשו למטרה זו" ולכן סביר שחלק מרווחי המל,יעד חשוב
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 3פרק 

המל  טים"מבנה 

 םטי"המבנה הארגוני והמשפטי של המל. א

על כן יש .  להעברת טכנולוגיה מן האוניברסיטאות לתעשייהתטים הם הזרוע העיקרי"המל
טים הראשונים הוקמו בישראל "המל. הםי ולהגדרת מטרותםחשיבות רבה לתפקוד

 30-ם במערכת כולה הוא כה והוותק הממוצע של,60- וראשית שנות ה50- שנות השלהיב
י האוניברסיטאות היא בעיקרה תופעה של "טים ע"בעולם הרחב הקמת מלואילו  ;שנה

בעקבות חוק  (1980טים הוקמו אחרי "ב למעלה ממחצית המל"בארה. השנים האחרונות
(Bayh-Dole, 90-התהליך הזה בסוף שנות ההתחיל  ובאירופה המערבית . 

 Association of Universityארגון את  1975טים בשנת "ב הקימו מנהלי מל"בארה
Technology Managers הארגון מקיים פעילות ענפה הכוללת .  חברים3,200- שבו כ

.  מקצועיעת-כתב הוא מפרסם מדי שנה 1989מאז . ארגון כנסים ועריכת סקרים בתחום
 ועדיין מתקיימים דיונים ולבטים לגבי המבנה ,תופעה חדשה יחסית טים הם"המל, אם כן

 .ולגבי אופי פעילותםשלהם הארגוני 
 : מספר מודלים של ערוצים להעברת טכנולוגיהבעולם מתקיימים

 . המהווה חלק ממינהל האוניברסיטה,משרד אוניברסיטאי להעברת ידע •

 . חברה עסקית בבעלות האוניברסיטה •
או הסכם בין שתי , משרד או חברה משותפים למספר אוניברסיטאות •

 .  אחרתאוניברסיטאות לפיו המשרד של אחת ייתן שירותים ל

המשרתות את כל האוניברסיטאות על , ת לאוניברסיטהחברות חיצוניו •
 .בסיס תחרותי

בעקבות . בישראל התגבש במשך השנים מודל אחיד הפועל בכל אוניברסיטאות המחקר
, צמן והאוניברסיטה העברית הקימו כל האוניברסיטאות בישראל חברות עסקיותימכון ו

גנה על הקניין הרוחני הטמון והטילו עליהן את התפקיד והאחריות של ה, בבעלותן המלאה
, ב"בארה. ומסחור הידע, על ידי רישום פטנטים בידע הנוצר מן המחקר האוניברסיטאי

באחריות משרד להעברת טכנולוגיה שהוא חלק מן המינהל נמצא הנושא , בדרך כלל
מן  ואפשר למצוא מגוון מודלים ,במקומות אחרים אין אחידות כזאת. האוניברסיטאי
הסיבה שהמוסדות בישראל אימצו את מודל החברה העסקית נובעת . ילהמוזכרים לע

אשר אינם , בעיקר מכללי ההעסקה האחידים הנהוגים בארץ במוסדות ציבוריים
 .      מאפשרים את הגמישות הדרושה בפעילות עסקית

מ "חברה בע( המשפטי םמעמד. טים משרתים מוסד בודד" רוב המלOECDבמדינות 
כ תולדה של הוראות החוק הקיימות "הוא בד) טה או יחידה פנימיתבבעלות האוניברסי

בקוריאה , בגרמניה, בדנמרק. בכל מדינה הנוגעות לפעילות עסקית של אוניברסיטאות
טים מרכזיים האמורים לתת מענה בעיקר לצורכיהם של "ובבריטניה הוקמו גם מל

ת של מודל כזה כרוכה המגרעת העיקרי. מוסדות מחקר קטנים על בסיס אזורי או תחומי
 קשר –ט "יומי והבלתי אמצעי בין החוקר האינדיבידואלי לבין המל-בהחלשת הקשר היום

ח "הדו. רישום הפטנטים והעברת הידע, שהוא חיוני בתהליך זיהוי הנכס האינטלקטואלי
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הדבר . 5האוסטרלי ממליץ על שיתוף פעולה בין אוניברסיטאות קטנות בנושא המסחור
ט דורש סגל מקצועי מינימאלי ולא כל "עובדה שתפקוד אפקטיבי של מלמתחייב מן ה

ט משותף למספר "במודל של מל. אוניברסיטה יכולה להרשות לעצמה להחזיק מערך כזה
, תעשייתייםשותפים ט יתמקד בזיהוי "אוניברסיטאות אופן הפעולה הרצוי הוא שהמל

שאים פנימיים כגון זיהוי הידע בעוד שכל מוסד ישאיר בידו נו', הפעלת התקשרויות וכד
 .'תגמול החוקרים וכד, בעל פוטנציאל מסחור

 המבוסס על ,בישראלהמקובל ועדה הגיעה למסקנה שאין טעם לשנות את המודל וה
יש , עם זאת. רות בבעלות האוניברסיטאות ומשרתות מוסד אחד בלבדטים שהם חָב"מל

 ויש מקום לדון בהקמת מוקדי ,זה מקום לשקול שיתוף פעולה בין אוניברסיטאות בנושא
 . 6טים בנושאים ספציפיים" אשר יסייעו למל,התמחות חיצוניים למוסדות האקדמיים

 

 טים"האדם של המל  כוח. ב

אפשר לומר , עם כל הזהירות המתחייבת מן הרצון להימנע מהכללות בלתי מוצדקות
הן , טים" מתפקוד המלועדה היו לא מעט ביטויים של חוסר שביעות רצוןושבעת מינוי ה

אשר הוזכר כבר , "מוניטור"ח "דו. בקרב גורמים בתעשייה והן בקרב ציבור החוקרים
טים בישראל בהשוואה לגופים המקבילים "מציין שתי נקודות חולשה של המל, במסמך זה

האדם המועסק על ידי -הוא מתייחס להיקף המצומצם של כוח. ב ובמדינות אחרות"בארה
 מאפשר ינו וא,יםפרויקטמחייב כל אדם לעסוק במספר גדול מדי של מה ש, טים"המל

פעילות אפקטיבית ויזומה של חיפוש ואיתור מחקרים בעלי פוטנציאל מסחרי ועידוד 
אפשר לומר , עם כל ההסתייגות מהכללות, שוב. חוקרים להשתלב בתהליך של העברת ידע

אל בכל המרכיבים של טים בישר"שבשנים האחרונות חל שיפור ניכר בתפקוד המל
 .הפעילות שלהם

צוות של . טים הושם דגש על מקצועיות הסגל שלהם"נושא תפקוד המלבועדה ובדיוני ה
ברישום , ק ובפיתוח עסקיבשיוּו, מדעייםהידע והבנה בנושאים להיות בעל ט חייב "מל

חשוב להכיר בכך . הוא צריך לגלות יוזמות וכושר משא ומתן. פטנטים וברקע משפטי
 המציין שהיצע המומחים ,OECDח "דוזאת כך רואה . שנוצר כאן תחום התמחות חדש

טים " ואוניברסיטאות רבות ברחבי העולם מתקשות לאייש את המל,בתחום זה עדיין קטן
כאשר מוצאים את האנשים המתאימים יש צורך להתגבר על מכשולים . שלהן

מדרגות השכר המקובלות ביורוקראטיים הנובעים מהצורך לשלם להם שכר החורג 
 ממליץ שהאוניברסיטאות יפתחו תוכניות הכשרה מיוחדות OECDח "דו. באוניברסיטה

מדובר לא רק . מדענים ומשפטנים בנושאים הקשורים במסחור ידע, עבור מהנדסים
אלא גם בשילוב נושאים אלה במסגרת , ט"בעריכת השתלמויות ספציפיות לסגל המל

 .ות האמוריםתוכניות הלימודים במקצוע

 ,רקע בתעשייהבעלי ט אנשים "הפרקטיקה שהתגבשה בישראל היא לגייס לחברות המל
עם זאת יש חשיבות רבה להבטיח שלאנשים אלה יהיה גם רקע . וחשוב להתמיד בנוהג זה

 :הפרופיל האידיאלי של עובדים בחברות האוניברסיטאיות להעברת ידע הוא. אקדמי
גם . בתעשייה בתפקידי ניהול כללי או פיתוח עסקיאחדות ן ניסיושנות תואר גבוה במדע ו

עקב המספר הקטן של . לאנשים כאלה רצוי לקיים מסגרות של הכשרה והשתלמות
. קשה לפתח ולערוך תוכניות מיוחדות עבורםיהיה טים בישראל "עובדים המועסקים במל

                                                 
 .ט משותף לאוניברסיטאות ציריך וברן"קיים מל:  לדוגמה5
תעריך ותסנן אותם , שתאתר רעיונות בעלי פוטנציאל יישומי בכל האוניברסיטאות" מסלקה"הוצע להקים :  לדוגמה6

במצב הנוכחי רק חברות גדולות יכולות להרשות . ימים לכל רעיוןותסייע במציאת שותפים תעשייתיים מתא
ומטבע הדברים הן מסננות החוצה , לעצמן לערוך סריקה שיטתית וסינון של רעיונות יישומיים באוניברסיטאות

 .  אף שהיו יכולים להועיל לאחרים, רעיונות שאינם ישימים עבורן
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יחד . 7ל"בחוטים ישראלים ישתתפו בתוכניות הכשרה קיימות "לכן מומלץ שעובדי מל
חילופי לעם זאת רצוי שבארץ תתקיים מסגרת של השתלמויות וימי עיון להתעדכנות ו

 . מידע

כישוריו של מנהל לכמו בכל חברה ובכל ארגון תעשייתי יש חשיבות רבה לאישיותו ו
 וחשוב להמשיך בנוהל זה עד שיתפתח ,אנשים אלה באים היום מן התעשייה. ט"המל

 . להגיע לתפקיד זה גם מתוך הארגוןלאנשים סה אשר יאפשר בארץ סגל מקצועי ומנו

טים בישראל ושיפור תפקודם נתקל בקשיים הנובעים מן החסרונות של מערכות "תוח המליפ
כל צריך  ,כאשר היקף הפעילות מוגבל וניתן להעסיק מספר קטן של רכזים מקצועיים. קטנות

 דברה. ינו יכול להיות מומחה בכולם והוא א,אחד מהם לטפל במספר רב של תחומים מדעיים
 שבהן פעילות ,)בהיקף המחקר(בולט במיוחד כאשר מדובר באוניברסיטאות הקטנות יותר 

אחת הדרכים להתגבר על כך הוא לפעול במשותף בנושא . זאת התחילה יחסית מאוחר
  .של העברת ידע

סגל כאמור לרבות הכשרת ה(ט "באותו הקשר עלתה הבעיה של מימון הפיתוח של המל
טים רווחים שמהם "למלאין הבעיה קיימת באוניברסיטאות שבהן בשלב הנוכחי ). לעיל

) דנמרק, יפן, בלגיה, כגון צרפת(בכמה מדינות . ניתן לממן את ההחזקה והפיתוח שלהם
בשווייץ ובגרמניה קיים סבסוד ספציפי . טים"הממשלה מסבסדת הקמה והחזקה של מל

בהם קיים סבסוד כזה הוא שכמעט בכל המקומות . טים"מללתוכניות הכשרה של סגל ה
 . ט"ניתן לתקופה מוגבלת בשלב ההקמה וההתבססות של המל

טים רלבנטי "בהקשר הישראלי ישנם מספר גורמים בממשל שאופן התפקוד של המל
משרדי , משרד המדע, הכוונה היא בעיקר למשרד התעשייה והמסחר. לתחומי אחריותם

 האחראית באופן ,ת"ותכן פ ובהעברת טכנולוגיה ו"לותם קשורה במוממשלה אחרים שפעי
 . כללי לתכנון ולתקצוב מערכת ההשכלה הגבוהה

טים ובשיפור תפקודם "נושא התמיכה בפיתוח המלמן הראוי ש כי ,בדיוני הוועדה הובהר
 ת היא שצריכה ליזום ולרכז דיון"וותה ובאופן טבעי ,ל"י הגורמים הנ"ן במשותף עידֹוִי

 .בסוגיה האמורה

                                                 
  Rochester במינהל עסקים של אוניברסיטת מסטרים לתואר  חדש9 הוצגה בפני הוועדה תוכנית בת כדוגמה 7

 :  ושהמוטו שלה הוא,ב" וכיופטנטיםעורכי , מהנדסים,  המיועדת למדענים,יורק- ניובמדינת
"Learn to take emerging technologies to the market place" 

  .ב"בארה Licensing Officers - האגודת י" אחרת היא מסגרת הקורסים הנערכים עדוגמה  
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 4פרק 

 ום ומסחור של ידע שנוצר באוניברסיטאותדרכי ייׂש

 רישום פטנטים ואחזקתם. א

מאחר שרישום פטנט קשור במיומנות . תנאי למסחור ידע הוא שהידע יהיה מעוגן בפטנט
טים ניגשים לרישום פטנט רק "המל, ייחודית ובהשקעה כספית ניכרת לרישומו ולאחזקתו

כאשר מדובר במחקר שמומן . פדנית של הפוטנציאל המסחרי של ההמצאהלאחר בחינה ק
תחיל התהליך בדרך כלל מ, אוניברסיטאיים-מקורות פניםי "עי קרן ציבורית או "ע

לא תמיד החוקר אך . ט כי יש בידו ידע בעל פוטנציאל יישומי"בהודעה של החוקר למל
בעקבות אה בדרך מקרה או  ולעיתים נודע על ההמצ,מודע לערך היישומי של ממצאיו

 . צד שלישיי "עט או "י המל"פעילות לאיתור המצאות ע

-יתר באשר לערך היישומי-הניסיון מראה כי במקרים רבים נוטים החוקרים להערכת
חסר לגבי המאמצים הנוספים שיש להשקיע לשם - ולהערכת,מסחרי של הידע שפיתחו

ול הדעת והאחריות לתחילת תהליך לפיכך שיק. הפיכת המצאתם למוצר בעל ערך כלכלי
 ,המקבלות את ההחלטה אם לרשום פטנט, טים"פטנטים הוא בידי הנהלות המלהרישום 

 .יסדה בנושא זהבהתאם לנוהל שכל אחת מהן ִמ

עורכים הם  ראשון .י עורכי פטנטים מוסמכים"רישום הפטנטים הלכה למעשה מתבצע ע
.  חדש או שמא נרשם עליו פטנט בעברבו מדובר הואש לברר אם הידע תראשוניבדיקה 

הדבר נעשה בתחילה על ידי הגשת , כאשר התקבלה החלטה לרשום פטנט, בדרך כלל
פרסום הידע מבלי לפגוע בזכות להגן עליו את זה מאפשר . בקשה לרישום פטנט בארץ

ל מבלי לאבד את "כמו כן ניתנת ארכה של שנה להגשת בקשות לרישום פטנט בחו. בפטנט
ארכה זו מנוצלת כדי להעמיק בבחינת . י תאריך הגשת הבקשה בארץ"ת הנקבעת עהקדימו

 . ישימות הידע ולנסות לשווקו

 אלא אם תוך זמן זה מסתמנת ,שנהטים בפטנט יותר ִמ"ברוב המקרים לא מחזיקים המל
ההחלטה על רישום פטנט , מאחר שאין לרשום פטנט על ידע שפורסם. דרך ליישומו

.  לדחות את פרסום עבודתו עד לאחר הגשת הבקשה לרישום הפטנטמחייבת את החוקר
ברוב המקרים ההחלטה על . אילוץ זה מכתיב את מהירות ההחלטה על רישום הפטנט

ט מחליט לא "אם המל. רישום פטנטים חייבת להתקבל תוך מספר שבועות-רישום או אי
 . לרשום פטנט רשאי החוקר לרשום פטנט בעצמו ועל חשבונו

במקרים אלה נהוג לחתום . ך שונה כאשר מדובר במחקר הממומן על ידי תעשייההתהלי
 של התעשייה הנוגעת ןהמגדיר את זכויותיה) ט לחברה התעשייתית"בין המל(על הסכם 

ההסכם מביא לידי ביטוי את הצורך בבדיקה ). בעיקר התמורה(בדבר ושל האוניברסיטה 
ואת פרטי הטיפול בידע , )"due diligence"בדיקת (יסודית של הנושא על ידי התעשייה 

ט לדאוג לא רק לאינטרס הכלכלי של האוניברסיטה "כאשר על המל, )'רישום פטנט וכו(
בה הם מנועים מלפרסם שאלא גם לאינטרס של החוקרים לקצר ככל הניתן את התקופה 

 . את תוצאות המחקר
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  שיווק הידע החדש שנוצר במוסד. ב

ט הוא לקיים מערכת שיווק אקטיבית לידע החדש "ם של המלאחד התפקידים החשובי
הצלחה בתפוצת הידע בצורה בהירה ונאמנה היא בעלת חשיבות רבה . שנוצר במוסד

בארצות הברית ישנן : ונותהשיווק נעשה בדרכים שונות ומגּו .להצלחה במסחורו
עבדות במ" זכות הצצה"אוניברסיטאות שחתמו על הסכמים המקנים לחברות מסוימות 

בארץ לא קיימים . וזה נותן להן יתרון על חברות אחרות בהשגת ידע חדשני, האוניברסיטה
 אך ישנן חברות הנוהגות לבקר באופן קבוע  ,הסכמים פורמאליים מסוג זה

בהקשר זה . באוניברסיטאות ועוקבות אחר ההתפתחויות במחקרים שיש להן עניין בהם
לאחר שהוגשה בקשה ( מן הראוי לפרסמו ברבים -רי יש לציין כי ידע שנוצר במימון ציבו

טים אכן מנסים לתת פרסום "המל.  כדי לאפשר תחרות הוגנת בין המעוניינים,)לפטנט
, י הפצת חומר פרסומי בחוברות מודפסות או באינטרנט וכן בתערוכות"לידע החדש ע

הצגה של ב וישנם חוקרים שמשתתפים באופן פעיל בפרסוםכמו כן . כינוסיםבירידים וב
 .ידע חדש

 

 הסכמי רישוי לניצול פטנטים ויישום קניין רוחני. ג

טים היא באמצעות הסכמי רישוי "בה מתבצע מסחור ידע על ידי המלש הדרך העיקרית 
ד בפרטי הסכמים אלה וישנה גמישות רבה מא. לניצול פטנט או ידע אחר שנוצר במוסד

 לבעל הרישיון לניצולו והתמורה המשולמת הזמן שניתן,  מבחינת הגדרת הידע שבו מדובר
 . בעבורו

ט עבור הידע היא בדרך כלל אחוז מוסכם מההכנסה של "התמורה הכספית שניתנת למל
אחוז זה שונה . החברה בעלת הרישוי ממכירות המוצרים המבוססים על הידע החדש

המדעי ,  והוא נקבע במידה רבה כפונקציה של המאמץ הטכנולוגי,ממקרה אחד למשנהו
 .  תהליךלהפיכתו למוצר או בוהכספי שעל בעל הרישיון להשקיע ביישום הידע ו

 

 דרכי יישום ידע שלא באמצעות הסכמי רישוי. ד

כול שהסכמי רישוי לניצול ידע הם הדרך הרצויה ביותר למסחור ידע שנוצר המוסכם על 
ים שבהם אין קיימים מקרכי  ,טים"עם זאת מציינים כל מנהלי המל. באוניברסיטאות

 .אפשרות למסחר את הידע שנוצר בדרך של הסכמי רישוי

ל "תעשייה בארץ ובחואין המקרה השכיח הוא כאשר הידע החדש הוא בתחום שבו 
טים "שיקול הדעת של החוקרים והמלעל פי ובכל זאת ,  להגיע להסכם רישוי ידעהמעונינת

במקרים מסוג זה הברירה .  חדשמוצרלת בסיס לתהליך או מדובר בידע חלוצי שיכול להוֹו
שתנסה ) חברת הזנק(היא בין ויתור על יישום הידע החדש לבין יצירת מסגרת עצמית 

ליישם את הידע החדש ולהביא את החברה למצב שבו תהיה אטרקטיבית למשקיעים 
 . פרטיים

ט והחוקר "טים שוקלים להקים חברת הזנק הם כאשר המל"מקרים אחרים שבהם המל
אך , בו מדובר הוא חדשני ומקורי ומסוגל להביא ליישום מסחרי חשובששהידע מאמינים 

שיפורו של הידע ניתן לביצוע במסגרת של חברת הזנק . אינו בשל להשקעה של תעשייה
 .שתוך זמן קצוב עשויה לגייס מימון מהתעשייה או מחברות הון סיכון
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שקיע זמן ומאמצים ייזום חברת הזנק אפשרי רק אם החוקר הקשור לדבר מוכן לה
ט חייב " והמל,חברת הזנק מסוג זהבעצמם  מסוגלים להקים ינםרוב החוקרים א. לקידומו

ברישומה כחברה , ט מתבטאת בהקמת המסגרת החדשה"עזרת המל. להתגייס להקמתו
המסגרת החדשה היא למעשה . ובניסיון להשיג עבורה מימון מחברת הון סיכון או מיזם

 .ט והמשקיע"מלה, שותפות בין החוקר

 המוסד ומשדר אמונה בידע החדש תט כשותף לחברת ההזנק מביא איתו את יוקר"המל
טים בישראל אינם משקיעים מכספם "י הגורמים האחראים שהמל"נאמר לנו ע. שנוצר

 אך במקרים רבים השיגו כספי יזמים או חברות הון סיכון למטרה ,להקמת חברות הזנק
 .נק הוא להקים את החברה ולאחר מכן לצאת ממנהט בחברות הז"תפקיד המל. זו

החוקר . הם עם התעשייה חלים גם על חברת הזנקיכללי ההתנהגות של חוקרים בקשר
יכול להקדיש למפעל החדש יום בשבוע ואינו יכול להיות מנהל החברה החדשה או חבר 

כמו . ר הוועדה המדעית של החברה"לעומת זאת הוא יכול לשמש כיו. במועצת המנהלים
 חבר סגל שמקים או מעורב בדרך כלשהי בחברת הזנק אינו יכול להעביר כספים ,כן

 .מהחברה למעבדה שלו באוניברסיטה

 וכל החברים הסכימו שהדרך המומלצת של ,טים נדונו בהרחבה"דרכי היישום של המל
טים היא התקשרות בהסכמי רישוי לניצול הידע כאשר זכויות "יישום ידע על ידי המל

עם זאת קיימים מקרים שבהם . ט"המל/קניין על הידע נשארות בבעלות האוניברסיטהה
במקרים אלה . אין אפשרות לנקוט בדרך זאת או שיש עדיפות מובהקת לנהוג אחרת
 . קיימת האפשרות להקים חברות הזנק בשותפות עם תעשייה או בלעדיה

את הדעות השונות ח מביא " והדו,אתזהוועדה נחלקה בדעתה בהתייחסה לאפשרות 
חברים אחדים שללו כל מעורבות של . שבאו לידי ביטוי מבלי לקבוע המלצה אחידה

ט יגביל "אחרים הציעו שהמל. טים בהקמת חברות הזנק או בהחזקת מניות בהן"המל
 ,את מעורבותו בחברות הזנק לאותם מקרים שבהם אין אפשרות ליישם ידע בדרך אחרת

לעומתם היו חברים . יהיה בעמדת שליטה בחברהט לא "ובכל מקרה רצוי שהמל
ובכלל זה (ונות טים חופש פעולה להיכנס לפעולות עסקיות מגּו"ינתן למלישהמליצו ש

יחד עם זה הודגש הצורך לנהוג בעניינים אלה בזהירות ). הקמה וניהול של חברות הזנק
 .ט חברה הקשורה לגוף ציבורי"המתבקשת מהיות המל
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 המלצות הוועדה

 ובדרך כלל אינן המלצות לדרכי ,ועדה נוגעות בעיקר לעקרונות ולמדיניותולצות ההמ
ח וההמלצות הכלולות בו אינם חורגים מן הניסיון "חשוב להדגיש שהדו. ניהול
 .לאומי בתחום זהנהבי

I  .כללי  

הוועדה אימצה את ההנחה המקובלת בעולם שפיתוח טכנולוגיה הנשענת על ידע חדש 
המקור העיקרי לפיתוח ידע חדש הוא מערך המחקר . שק מודרני ומתחדשוה יסוד למומה

אבל כושר היישום שלו נמצא ברובו , הבסיסי הנמצא ברובו באוניברסיטאות המחקר
מכאן נובע הצורך לשיתוף פעולה הדוק ואפקטיבי בין . בתעשייה המתקדמת

 בין שתי שיתוף פעולה כזה חייב להתחשב בשוני הרב. תעשייהלהאוניברסיטאות 
 שהן בעלות מטרות שונות וכללי – האוניברסיטאות והתעשייה –המערכות האלה 
 תוך דגש על ניצול מסחרי ,אוניברסיטאותלהדיון בממשק שבין התעשייה . התנהגות שונים

.  היה הנושא המרכזי של פעילות הוועדה,של ידע אוניברסיטאי לטובת המשק והמדינה
 – אשר יכולה באמצעות הכלים שברשותה ,משלההוועדה התייחסה גם לתפקיד המ

.  להשפיע על תהליך העברת ידע מן האוניברסיטאות לתעשייה–חקיקה , מיסוי, תקציב
בעלת  תהומוגניישות  מפני שהתעשייה איננה ,ח המלצות מפורשות לתעשייה"אין בדו

רכזית ח עוסק בסוגיה בעלת חשיבות מ"הדו,  עם זאת;גופים מרכזיים לקביעת מדיניות
 חשוב שאנשי התעשייה יהיו מודעים לכך שבאוניברסיטאות קיים ידע בעל .לתעשייה

יעוד של יבאופי וב,  והמשך פיתוחו דורש התחשבות במבנה,פוטנציאל של פיתוח תעשייתי
 .האוניברסיטאות

 :המטרות של המלצות הוועדהואלה 

 לתעשייה אותסיטלהבטיח העברה יעילה של ידע בעל פוטנציאל יישומי מן האוניבר 
 .הישראלית

 .להבטיח את קיומו והתפתחותו של מערך המחקר הבסיסי באוניברסיטאות 

 .להבטיח מדיניות ממשלה התומכת במטרות אלה 

העברת הטכנולוגיה מן האוניברסיטאות לתעשייה התפתחה בעולם ובישראל בתהליך 
שולית והיא הולכת אינה פעילות כבר היום זאת . ח זה"המתואר בקצרה בדברי הרקע לדו

 .ויש מקום להעמידה במרכז של דיון מוסדי וציבורי, ומתרחבת

II. ממשלהה  

ממשלה חייבת לפעול לשמירת יכולתן של אוניברסיטאות המחקר למלא את ייעודן ה
אדם המסוגל לפתח - ובהכשרת דור המשך של מדענים ושל כוח,ביצירת ידע מדעי  מקורי
ה להתמיד בשמירה על רמת מימון נאותה של לשם כך עלי. ולנהל תעשייה מתקדמת

 . הפעילות הכללית של האוניברסיטאות בהוראה ובמחקר

 ,הוועדה סבורה שהפרקטיקה של העברת ידע שהתגבשה בישראל עמדה במבחן הזמן
אף , לרוב המדינות המפותחותיחסית גבוה בהיקף  להגיע לניצול של קניין רוחני הואפשר
הוועדה סבורה שאפשר להמשיך בפעילות זו . סגרת חוקבמשלא שהדבר מתבצע על פי 

אבל אם תגבר הנטייה להסדיר נושאים אלה . במתכונת שהתגבשה בלי התערבות חקיקה
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ומיוזמות חקיקה בעת ) 13.9.2004מיום ( ממשלהה כפי שמשתמע מהחלטת ,בחקיקה
המהווים אז הוועדה רואה חשיבות רבה לבסס כל יוזמה כזאת על עקרונות כי , האחרונה

 : ואלה הם, ב ובמדינות אחרות"בסיס לחקיקה בנושא זה בארה

י כספי ציבור היא של "הבעלות על הקניין הרוחני הנובע ממחקר שמומן ע.   א
במקרים יוצאים מן הכלל רשאית המדינה לשמור . בו התבצע המחקרשהמוסד 

בר זה אך ד, שהיא מממנתקניין הרוחני הצפוי ממחקר  הלעלעצמה את הבעלות 
 .צריך להיות מנומק ומצוין מראש בחוזה המחקר

שיש בו , נוצר בתוכושמוסד המחקר חייב לעשות כמיטב יכולתו כדי להעביר ידע  .ב
כדי לקיים את העיקרון הזה יש בחוק . אל התעשייה, טכנולוגי-פוטנציאל יישומי

 והמדינה שומרת לעצמה את הזכות להפקיע את ,ווח על כל המצאהיחובת ד
 או התעשייה אשר רכשה זכות בלעדית ,ות על ההמצאה אם האוניברסיטההבעל
 . אינן מממשות את הפוטנציאל המסחרי שלה בזמן סביר הקבוע בחוק,עליה

, ביוזמות שהמוסד נוקט(   המדינה אינה מתערבת בתהליך העברת הטכנולוגיה  .ג
החוקר לבין בחלוקת ההכנסות בין המוסד , באופי ההתקשרות עם התעשייה

 .והיא מוותרת על כל חלק בהכנסות) 'בכללי הפרסום וכו, הממציא

הניסיון האמריקאי מוכיח שעקרונות אלה יצרו מערכת תמריצים חיובית להעברה יזומה 
חשוב לשתף בהכנת חקיקה כזאת אנשים המעורים . של ידע מן האוניברסיטה לתעשייה

ח הנוכחי "דה סבורה שהדוהווע, כמו כן. בנושא ומכירים את הנעשה בו בארץ ובעולם
 .מסכם ניסיון וחשיבה העשויים לעזור בתהליך חקיקה מעין זו

הוועדה ממליצה שהממשלה תסייע לאוניברסיטאות בפיתוח התשתית הדרושה להעברת 
 ומאמצת את ידיו של המדען הראשי של משרד המסחר ,הידע ובהפיכתו לידע ישים

 .נוקט בנדוןוהתעשייה להמשיך ולהרחיב את הצעדים שהוא 

III . האוניברסיטאות 

המניב תוצאות הוועדה סבורה שעל האוניברסיטאות בישראל לאמץ את העיקרון שמחקר 
 והעברה יזומה של תוצאות מחקר זה לתעשייה היא משימה אוניברסיטאית ברות יישום

לאימוץ עיקרון זה יש משמעויות מרחיקות לכת בקשר  .חשובה לצד הוראה ומחקר
האוניברסיטאות חייבות , בהקשר זה. של הנהלת האוניברסיטה לפעילות זאתלאחריותה 

מדיניות . לגבש מדיניות ברורה ועקבית שתתייחס לכל ההיבטים של קשריהן עם התעשייה
נוצר שונת להגברת הקשרים ולניצול נרחב ואפקטיבי של הידע זאת צריכה להיות מכּו

 .יצר ידע בסיסי חדשבתוכן ולשמירת הפוטנציאל של האוניברסיטה לי

ה על סדר יומם על שהנושא של קשרי האוניברסיטה עם התעשייה יתייבחתמגישה כזאת 
היום ברוב המוסדות עולה ה יותר ממה שהוא תשל נשיא האוניברסיטה ושל הנהל

 .בישראל

תגבש , כנהוג באוניברסיטאות רבות בעולם, הוועדה ממליצה שכל אוניברסיטה בישראל
.  ידע ואת מטרות הפעילות הזאתהעברתשר יגדיר את מדיניותה במסמך עקרונות א

 האקדמיות ויש להן גם מחויבות יהןלאוניברסיטאות יש מחויבות כלפי מכלול משימות
על כן מסמך עקרונות כזה צריך להיות מבוסס גם על שיקולים של טובת המשק . ציבורית
  . בנוסף לשיקולים הנוגעים להפקת רווחים למוסד,והחברה
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הפעילות של מסחור תוצאות המחקר יוצרת באופן בלתי נמנע ניגוד עניינים וניגוד 
האתגר של שלטונות האוניברסיטה . מחויבויות של החוקרים ולעיתים גם של המוסד עצמו

הוועדה ממליצה . לקבוע להם סייגים ולמזער את נזקיהם, הוא לנהל את הניגודים האלה
 ,קוד אתי מפורט וברור המחייב את הסגל האקדמישכל אוניברסיטה תגבש בנושא זה 

ח שנתי של החוקרים על מכלול "ותנהיג נוהל מעקב ואכיפה שיכלול בין היתר הגשת דו
כפי שמקובל באוניברסיטאות אחדות ,  עבור גופים חיצוניים המחקרית והעסקיתםפעילות
 . ב"בארה

ף בניצול תוצאות הוועדה ממליצה שהאוניברסיטאות תעודדנה את החוקרים להשתת
עליהן לעזור לחוקרים בזיהוי מחקרים בעלי . מחקרם שיש בהן פוטנציאל מסחרי

 . פוטנציאל מסחרי ולסייע להם בכל הקשור במעורבותם בתהליך העברת הידע

IV .טים"המל 

ת נוב-אשר התפתחו בישראל הם חברות) טים"מל(המנגנונים של העברת טכנולוגיה 
יש למודל כזה יתרונות . משרתות מוסד אחד בלבדו ,יטאותבבעלות מלאה של האוניברס

משרד באמצעות  ששם מסחור הידע נעשה ,ב"וחסרונות בהשוואה למודל המקובל בארה
הוועדה אינה ממליצה לשנות את המודל שהתקבל . שהוא חלק מן המנגנון האוניברסיטאי

בהקמת מאגרי יש מקום לשקול שיתוף פעולה בין אוניברסיטאות , עם זאת. בישראל
לו על התעשייה ועל האוניברסיטאות לאתר הזדמנויות לשיתוף ֵק שַי,נתונים ארציים

 ויש מקום לדון בהקמת מוקדי התמחות חיצוניים למוסדות האקדמיים אשר ,פעולה
 .טים בנושאים ספציפיים"יסייעו למל

 ,טים"הוועדה מדגישה את החשיבות המרכזית של המיומנות והמקצועיות של סגל המל
ל ועל קיום "וממליצה על עידוד ותמיכה בהשתתפות בתוכניות הכשרה הקיימות בחו

 . מסגרות של השתלמויות וימי עיון להתעדכנות וחילופי מידע

V.  אופני מסחור הידע 

רישום פטנטים ואחזקתם הוא אכן אחד . התנאי לניצול מסחרי של ידע הוא עיגונו בפטנט
כול המוסכם על . ם המחייב טיפול מקצועי ויעילטי"התפקידים המרכזיים של המל

כאשר זכויות הקניין על הידע נשארות , שהסכמי רישוי לניצול ידע הנוצר באוניברסיטאות
עם זאת קיימים . הם הדרך הרצויה למסחור הידע, ט"המל או בבעלות האוניברסיטה

.  אחרתמקרים שבהם אין אפשרות לנקוט בדרך זאת או שיש עדיפות מובהקת לנהוג
 . זנק בשותפות עם תעשייה או בלעדיהבמקרים אלה קיימת האפשרות להקים חברות ֶה

ח מביא את הדעות השונות שבאו " והדו,הוועדה נחלקה בדעתה בהתייחסה לאפשרות זאת
טים "חברים אחדים שללו כל מעורבות של המל. לידי ביטוי מבלי לקבוע המלצה אחידה

ט יגביל את מעורבותו "אחרים הציעו שהמל. ניות בהןבהקמת חברות הזנק או בהחזקת מ
 ובכל מקרה ,בחברות הזנק לאותם מקרים שבהם אין אפשרות ליישם ידע בדרך אחרת

ינתן ילעומתם היו חברים שהמליצו ש. ט לא יהיה בעמדת שליטה בחברה"רצוי שהמל
הול של ובכלל זה הקמה וני(טים חופש פעולה להיכנס לפעולות עסקיות מגוונות "למל

יחד עם זה הודגש הצורך לנהוג בעניינים אלה בזהירות המתבקשת מהיות ). חברות הזנק
 .ט חברה הקשורה לגוף ציבורי"המל
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VI .מסד נתונים ומעקב 

 שבמסגרתו נאסף בפעם הראשונה ,הוועדה מייחסת חשיבות רבה לסקר שערך מוסד נאמן
היות ומדובר במערכת . וגיותבישראל מידע שיטתי על מכלול התופעה של העברת טכנול

ת " מומלץ לאקדמיה הישראלית למדעים ולוות,דינאמית המתפתחת ומשתנה בקצב מהיר
אשר תיתן תמונת מצב מעודכנת , ליזום בדיקה מחודשת של הנושא בעוד מספר שנים

 . ח זה"ותאפשר לבחון באיזו מידה חלה התקדמות בכיוונים שהותוו בהמלצות דו
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