
 

 בארה"בליווי לכתיבת בקשה לפטנט פרוביזורי תקנון 

  :מבוא .1

הגשת פטנט מבטיחה את תאריך הבכורה של יום הגשת הפטנט ומאפשרת לכם לחשוף את 

המצאתכם לגורמים חיצוניים כמו משקיעים ספקים ואנשי פיתוח תוך שמירה על האינטרסים 

בקשה לרישום  ר להגישאפשמ,  בבארה" , הפטנטים המדגמים וסימני המסחר1995משנת  שלכם.

זכאים לתבוע את היתרון של זמני הרישום  . כאשר בהמשך המגישים פטנט פרוביזורי -פטנט זמני

חודשים לאחר  12-של תאריך הבכורה של הפטנט הפרוביזורי, במידה והוגשה בקשה לא יאוחר מ 

 תאריך הגשת הבקשה הזמנית

 Provisionalפטנט פרוביזורי להגשה עצמאית של  י רעננה פיתחה תכנית ייחודית ללימוד.ט.מ

Patent Application)  ) ליווי אפשרות לבתהליך. התכנית כוללת סדנא חד יומית ו₪ ולחסוך אלפי

 של עורכת פטנטים ישראלית.

. 4. תרופות 3. כימיה 2. ביולוגיה 1  :לא ניתן לקבל ליווי במסגרת המוצעת בתחומים הבאים

 אנרגיה
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   :בתהליך הליווילהלן תנאי ההשתתפות  .2

 מתודיקה של העבודה  .א

 .מוסמך בישראל על ידי עורך פטנטים הליווי מתבצע .1

זם כיצד לערוך את הבקשה וסיוע בהעלת הנחיית הי –שעות ליווי  5הליווי כולל  .2

שעה אחת  –הבקשה לאתר ראשם הפטנטים האמריקאים. מתוך החמש שעות 

אשר תתבצע במשרדי עורך הפטנטים )או ברעננה במקום המוסכם על  פרונטלית

ויתר הזמן ישמש לעבודת עורך הפטנטים לצורך תיקונים , הערות, הנחיה.  הצדדים(

 ת הבקשה לאתר הרשם בהנחיית היועץ.השעה החמישית תשמש להעל

חודשים מיום קיום הסדנא, לאחר תאריך זה יחשב  עד שלושההסכם היעוץ תקף ל .3

 ולא יוכל לקבל החזר. הליווי כהסתיים והיזם לא יוכל לבוא בטענות כלשהן

 באחריות היזם לספק את האינפונרמציה הנדרשת כולל סקיצות להכנת הבקשה. .4

 

 גילוי נאות .ב

 הפטנטלקבלה ואישור  ווי אינם ערובה יעוץ והליה .1

פטנטים, קבלת חוות דעת על מהות הפטנט,  בגין חיפושאינו כולל תשלום  השירות .2

 הגשה בפועל וכיוצ' אגרות, יצירת איורים, יעוץ משפטי,

 

 ביטולים והחזר כספי .ג

הפסקת העבודה בכל שלב ומכל סיבה שהיא, הלקוח יוכל לקבל כספו בקיזוז מספר  .1

לשעה, הגבוה מבינהם, בתמורה לעבודה ₪  500דה לפי תעריף של שעות העבו

 שנעשתה על ידי המט"י והיועץ כולל עבודות אדמינסטרציה. דו"ח שעות של המט"י

 ישמש ראייה מכרעת ויחידה לחישוב השעות העבודה שבוצעו.

 תשלומים שווים בכרטיס אשראי   4תנאי התשלום: עד   .2

 

 דרישות מקדימות .ד

על מיטב ידיעתו הוא אינו מפר קניין רוחני של אחר ולא יטען שהעניין  מצהיר כיהיזם  .1

 נבדק במסגרת הליווי. או יבוא בדרישה בתחום זה. 

המיזם משום עבירה על החוק או הדין או פגיעה כלשהי  היזם מתחייב כי אין בפעילות  .2

 בזכויות צדדים שלישיים. 
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 אחר .ה

מית. על הסדנא יחול תקנון רישום לסדנא הליווי הינו חלק מחבילה הכוללת סדנא חד יו .1

 בהמשך למייל זה.

 במידת הצורך למ.ט.י הזכות לשנות את לוחות הזמנים. .2

זכויות היוצרים בכל התכנים ו/או החומר ו/או המסמכים שיקבל היזם הינם של המט"י  .3

 ו/או שותפיה בתכנית לפי העניין בלבד.

היה סמכות השיפוט הבלעדית הצדדים מסכימים כי לבית המשפט בתל אביב בלבד ת .4

בכל תביעה הקשורה ו/או הנובעת מחוזה זה, למעט אם הודיע מט"י על מיקום שיפוט 

 שונה.  

היזם מתחייב שלא לגלות כל סוד מסחרי כהגדרתו בדין, שהובא לידיעתו והקשור עם  .5

ו/או השייך למשתתפי התכנית, במשך כל זמן השתתפותו בתכנית ובכל תקופה לאחר 

 עד שהסוד המסחרי נתגלה לנחלת הכלל שלא עקב מעשה ו/או מחדל של היזם.מכן, 

ורישום לסדנא ו/או לליווי הינם כחתימה  היזם מתחייב לעמוד בכל תנאי תקנון זה .6

 . והסכמה לתקנון

, אינה מכשירה ואינה מעניקה תעודה מקצועיתהסדנא אינה סדנה מסמיכה, אינה  .7

 ידי רשות כל שהיא.-מוכרת על
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 רישום לסדנא נהלי 

 נהלי הרשמה וביטול השתתפות: .1

 תבסדנאות חד יומיות לא ניתנות הנחות אוכלוסייה והנחות נוספו .א

 ההרשמה לקורסי היזמות הינה אישית לכל תלמיד ואינה ניתנת להעברה. .ב

על המחיר המלא.  5%הקורס תינתן הנחה של ימים לפני פתיחת  7לנרשמים עד  .ג

 ההרשמה מותנית בחתימה על טופס הרשמה זה והסדרת התשלום.

ימים טרם תחילת הלימודים זכאי להחזר כספי  7תלמיד המבטל את רישומו לקורס עד  .ד

 מלא ללא דמי ביטול.

 םיו ועד בקורס הלימודים תחילת טרם ימים 7 -מ החל לקורס רישומו את המבטל תלמיד .ה

 דמי רישום. ₪  300זכאי להחזר כספי בניכוי  הקורס תחילתלפני 

הלימודים מכל סיבה שהיא )לרבות  תחילת ביום לפני לקורס רישומו את המבטל תלמיד .ו

 עקב שינויים שנבעו מסיבות שקשורות במ.ט.י( לא יהיה זכאי להחזר כספי. 

מועד קבלת ההודעה  כל הודעה של ביטול קורס תעשה בכתב בלבד. מועד הביטול הינו .ז

 על ידי המ.ט.י.

 לא ניתן להקפיא ו/או להשהות את ההשתתפות בקורס. .ח

כל החזר כספי בהתאם להוראות תקנון זה מותנים, בנוסף, בכך שהתלמיד מסר למ.ט.י  .ט

 את הקבלה המקורית שקיבל בגין התשלום.



 

 למ.ט.י הזכות הבלעדית להחליט אם לאפשר לתלמיד לעבוד מקורס אחד לאחר. .י

ובהר כי בכל מקרה לא יינתן פיצוי ו/או החזר כספי )מלא, יחסי או חלקי( על התשלום מ .יא

לקורס, וזאת גם במקרים בהם התלמיד לא השתתף בקורס ו/או לא השתתף בכל 

 השיעורים, מכל סיבה שהיא.

המועד להתיישנות דרישה למפגשים חלופיים ו/או להחזר כספי של תלמיד מהמ.ט.י  .יב

לאחר מועד זה, לא יהיה כל  עד חתימת התלמיד על תקנון זה.חודשים ממו 6תהיה 

 החזר כספי לתלמיד, מכל סיבה.

 התלמיד לא יוכל לבטל את התשלום למ.ט.י מכל סיבה שהיא. .יג

 

 תכני הקורס: .2

 מתחייב לשבץ בכל ההכשרות מרצים בעלי ידע וכישורים מתאימים. רעננה מ.ט.י  .א

צאות וכן להחליף מרצה מכל סיבה במידת הצורך למ.ט.י הזכות לשנות את סדר ההר .ב

 שהיא מבלי להודיע על כך לתלמידים. 

יתכנו שינויים או ביטולים שנובעים מסיבות שלא בשליטת המ.ט.י כגון מחלה של  .ג

או אירוע חיצוני אחר. במצב  מרצה, רישום חסר, תקלה טכנית בכיתת הלימודים

 י המ.ט.י.כאמור המ.ט.י ידאג להשלמת המפגש במועד אחר שיקבע על יד

המ.ט.י יוכל לשנות ו/או לבטל קורסים, תכנים ומועדי מפגשים ומועדי הקורס,  .ד

 בהתאם לשיקול דעתו.

 

 היעדרות, הגבלת אחריות ושונות: .3

תלמיד אשר יחסר מפגש בקורס יוכל להשלים מפגש זה בתאום מראש בקורס אחר.  .א

מילואים או  ניתן להשלים עד שלושה מפגשים לכל היותר, למעט מסיבות של שירות

 מפגשים.  3 - אשפוז בבי"ח, בהם המ.ט.י יוכל להתיר השלמה של יותר מ

המט.י. אינו מחויב כלפי התלמיד במתן שירותים רפואיים כל שהם או בפיצויים בגין  .ב

 נזקים רפואיים. על התלמיד חלה האחריות להיות חבר בקופת חולים ולכיסוי רפואי.

ד ועל התלמיד האחריות הבלעדית לשמור על המ.ט.י אינו אחראי על חפצי התלמי .ג

 חפציו.

 כלפי המרצים וכלפי שאר התלמידים כל תלמיד מתחייב לנהוג בדרך ארץ .ד

 
 
 


