תקנו וועדת פרס רשות הפטנטי למאמר סטודנטיאלי מצטיי
עודכ ליו  26לפברואר 2009
 .1ש הפרס
יוענק פרס על בסיס שנתי ,מטע רשות הפטנטי שיקרא" :פרס רשות הפטנטי המדגמי
וסימני המסחר למאמר סטודנטיאלי מצטיי".
 .2שווי הפרס ומימונו
הפרס יהא בגובה  10,000ש"ח אשר יוענק וימומ מטע רשות הפטנטי.
 .3קריטריוני להצגת מועמדות והענקת הפרס:
הפרס יינת למאמר סטודנטיאלי מצטיי בעברית ,מכל מוסד אקדמי באר  ,ובכלל זה מאמר
לקראת פרסו ,עבודת סמינריו ,סמינריו מורחב או עבודת מאסטר לתואר שני ,דוקטורט או
פוסט#דוקטורט ,או כל חלק מה ,שהיקפו לא יעלה על  15,000מילי )כולל הערות שולי(.
המאמר יהא בתחו דיני הפטנטי ,המדגמי וסימני המסחר ,וייכתב בפורמט משפטי ,דהיינו
ההפניות והאזכורי במאמר יופיעו כהערות שוליי בתחתית כל עמוד.
הערכת איכותו של המאמר תעשה בהתחשב במידת חדשנותו ,מקוריותו ותרומתו לקידו
המשפט בתחומי האמורי .ועדת ההיגוי עשויה לשנות משיקולי מת הפרס מעת לעת לפי
הצור'.
 .4הרכב ועדת הפרס:
 .4.1ועדת הפרס בראשות ראש רשות הפטנטי ,תורכב מנציג רשות הפטנטי וכשלושה או יותר
נציגי אקדמיי ,מהפקולטות למשפטי באוניברסיטאות והמכללות ,לפי העניי.
 .4.2ההצעה הנוכחית תקרא לועדת פרס אשר תמנה את דר' דניאל ב#אוליאל ,דר' מיכאל בירנהק
ודר' גיא פסח.
 .4.3תוק ועדת היגוי אשר תורכב ,בי השאר ,ממרצי לקניי רוחני מהפקולטות למשפטי
באוניברסיטאות והמכללות הבאות:
) (1אוניברסיטת חיפה.
) (2אוניברסיטת תל#אביב.
) (3האוניברסיטה העברית בירושלי.
) (4אוניברסיטת בר#איל.
) (5המרכז הבינתחומי בהרצליה.
) (6המכללה למנהל.
 .4.4מבי חברי ועדת ההיגוי תורכב עבור כל שנת לימודי ועדת פרס ,עד ליו  1לנובמבר לכל
שנה ,בהתא לכללי שתקבע ועדת ההיגוי ,ובכפו +לסמכות ראש רשות הפטנטי כמשמעה
בסעי .7.2 +להל.
 .4.5בראש וועדת ההיגוי יעמוד רש הפטנטי ,המדגמי וסימני המסחר.

 .5פרסו קול קורא וניהול תהלי הבחירה
נציגות של ועדת הפרס תדאג לפרסו קול קורא משות +עד ליו  15לנובמבר בנוסח אשר יוסכ
בי הצדדי להגשת מאמרי לתחרות שיוגשו לא יאוחר מיו  15ליולי באותה שנת לימודי
אקדמית .נציגות של ועדת הפרס תדאג לאיסו +המאמרי שהוגשו לתחרות עד למועד הקובע,
למיונ ולהעברת לחברי הועדה ,לניהול תהלי' ההערכה ופרסו הזוכי בפרס .הודעה על זכייה
בפרס תפורס ביו  15לספטמבר .הקול הקורא על הצגת מועמדויות וכ הודעה על זכייה בפרס
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תוצג באתר האינטרנט של רשות הפטנטי וכ באתרי האינטרנט של הפקולטות החברות בועדת
ההיגוי או מי מה.
 .6פרסו
המאמר הזוכה יפורס באתר האינטרנט של רשות הפטנטי וכ באתר האינטרנט של המוסדות
האקדמיי ,לפי העניי .בא ייער' טקס הענקת הפרס ,רשות הפטנטי או חברות מסחריות לא
ישתתפו במימונו.
 .7שמירת זכויות
 7.1הזוכי יוזמנו להציג את המאמר בפני פורו רשות הפטנטי ,או בכל מתכונת אחרת על פי
שיקול דעתה של רשות הפטנטי.
 7.2לרשות תישמר הזכות הבלעדית להזמי נציגי ממוסדות אקדמיי נוספי להשתת +בועדת
ההיגוי ,מבלי לשנות משמו המלא של הפרס.
 7.3לצדדי תישמר הזכות להודיע על ביטול השתתפות בתחרות המאמרי והפרס ,לא יאוחר
משישה חודשי לפני מועד פרסו תחרות המאמרי ,כאמור.
 7.4כל האמור כפו +לאישור מוקד של הצדדי ,ובפרט לאישור המחלקה המשפטית של משרד
המשפטי.

על החתו,

ד"ר מאיר נוע
רש הפטנטי המדגמי וסימני המסחר
רשות הפטנטי

דר' דניאל ב#אוליאל
הפקולטה למשפטי
אוניברסיטת חיפה

דר' אורית פישמ#אפורי
בית הספר למשפטי
המסלול האקדמי המכללה למינהל

דר' מיכאל בירנהק
הפקולטה למשפטי
באוניברסיטת תל#אביב

דר' אס +יעקב
בית הספר רדזינר למשפטי
המרכז הבינתחומי הרצליה
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דר' גיא פסח
הפקולטה למשפטי
האוניברסיטה העברית

דר' מרי ביטו
הפקולטה למשפטי
אוניברסיטת בר#איל

