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 2014-2013בישראל ור ידע מסחלסקר חברות 
 וחברות הזנק , הסכמי רישיון, הכנסותהמצאות, פטנטיםגילויים לדיווחים על 
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Companies 

  ,לרישום  חדשותעלייה בדיווחים על גילויים, בבקשות  2014בשנת  ניכרתבחברות מסחור הידע

לעומת  2013חלה ירידה בשנת  בהכנסות מקניין רוחני. הסכמי הרישיון פרבמס וירידה, פטנטים

 , ועלייה במספר העובדים המקצועיים ובהוצאות החברות.2012

 לבדיקה  גילוייםדיווחים על  856-כ יםהשונ המחקר מכוניושו חוקרי האוניברסיטאות יהג 2014 שנתב

ם היו בחברות שליד מהדיווחי 566-כ. קודמתהשנה הלעומת  20%, עלייה של בחברות למסחור ידע

  .2013 לעומת שנת 15%של  היעליהאוניברסיטאות, 

 בשנת  451לעומת  ,פטנטיםלרישום בקשות מקוריות  493 ,2014 הגישו בשנת חברות מסחור ידע

 .9% ה שלייעל, 2013

 על ידימהן הוקמו  74%, חברות הזנק 42בהקמת חברות למסחור ידע היו מעורבות  2014שנת ב 

 החברות שליד האוניברסיטאות.

 1,881לעומת  ,ש"חמיליוני  1,746-סתכמו בה 2013-ב ההכנסות ממכירת קניין רוחני ומתמלוגים 

  ות.מההכנסות היו מהאוניברסיטא 98%; 7%של  ירידה, 2012מיליוני ש"ח בשנת 

 גבוה בהכנסות מקניין רוחני כאחוז נמצאת במקום  ישראל עולה כי מתוקננת לאומית-ןבי השוואהמ

יתר )לעומת  2013הזנק שהוקמו בשנת החברות  פרובמסמסך הוצאות מו"פ במגזר השכלה גבוהה 

גבוה משאר המדינות  לעומת זאת, הממלכה המאוחדת נמצאת במקום .המדינות בהשוואה זאת(

 משרות מלאות של עובדים מקצועיים למוסד מספרבמדדים האחרים: גילויים להמצאות, ה שבהשווא

 הסכמי רישיון. פרומס

 להגדרות

כולל את חברות מסחור הידע שפעילותן נלווית לפעילות  2014-ו 2013סקר חברות מסחור ידע בישראל לשנים 

ומכללות ובנוסף חברות שליד מכוני מחקר  אוניברסיטאות( שמונהות לחבר שמונהאוניברסיטאות המחקר )

 אקדמיות )חמש חברות( ובתי חולים )שש חברות(. זהו הסקר הרביעי שנערך בלמ"ס בנושא חברות מסחור ידע.

, להפוך פטנט למוצר מסחרי במוסדות הנ"לתפקיד החברות למסחור ידע לגייס, לשווק ולפתח את הידע המצטבר 

בד בבד  המשק תרומה של ממש לצמיחת תורמותחברות הזנק. חברות מסחור הידע בפעולות אלו  הקמתב ולעזור

 .המוסדות שהם מייצגיםהכנסותיהן של עם הגדלת 

http://www.cbs.gov.il/hodaot2014n/12_14_231b.doc
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. השאלון עסק בנושאים והחלל הטכנולוגיה ,סקר נערך ביזמה ובתמיכה של המועצה הלאומית למו"פ, משרד המדעה

(, הכנסות מקניין כד'ניהול הקניין הרוחני, קניין רוחני והגנתו )פטנטים, המצאות, ו הבאים: הוצאות וכוח אדם בתחום

 רוחני, חברות הזנק של חברות מסחור ידע ועוד.

 עיסוק החברות למסחור ידע 

  החברות למסחור ידע עוסקות בניהול קניין רוחני. קניין רוחני הוא שם כללי לזכויות הקשורות במשאבים שאינם

הם יציר האינטלקט של האדם, כמו פטנטים, זכויות יוצרים וסימני מסחר. זכויות קניין אלו מאפשרות מוחשיים וש

 ליצור מונופול על השימוש בפריט לתקופה מסוימת ובמדינות מסוימות. ןלמחזיק בה

 ,ישנם סוגים שונים של קניין רוחני: המצאות, תכנות מחשב, בסיסי נתונים, אמצעי הוראה, אמצעים אחרים 

  תכניות תעשייתיות, סמל מסחרי או סמלים רשמיים, זנים של צמחים חדשים וכד'.

 בית  ,ראשון החברות פונות לסגל האקדמי באוניברסיטההשלב תהליך המסחור בחברות אלה מתנהל בד"כ כך: ב

צאה או בוחנות האם הרעיון, ההמ הןלאחר מכן  לשם קבלת רעיונות, חידושים והמצאות חדשות. חולים או מכון,

והאם יש להם פוטנציאל מסחרי המצדיק רישום פטנט. החברות מחליטות עם אלו  משפטית י הגנהנהחידוש ב

 מהרעיונות להמשיך בתהליך ואלו מהרעיונות לדחות.    

  מנסות לשווק מגישות בקשות לרישום פטנט לרשויות המתאימות בארץ ו/או בחו"ל ובהמשך התהליך החברות

על שימוש בפטנט  בלעדיות-אירות מוכרות זכויות בלעדיות או לחברות בארץ ובחו"ל. החב את זכויות הפטנטים

 אך בדרך כלל אינן מוכרות את הבעלות על הפטנט.

 

 דיווחים על גילויים

מהם בחברות מסחור ידע שליד  566-, כהמצאותל גילויים 856דווחו לחברות למסחור ידע  2014 בשנת

 האוניברסיטאות. 

. בחברות שליד האוניברסיטאות בכל המוסדותבסך הדיווחים על המצאות  20% עלייה של חלה 2013שנת לעומת 

  מכללות.ו מחקר מכוניחברות שליד עלייה ניכרת חלה בדיווחים ל .2013שנת לעומת  15%של  היעליחלה 

 

 גילוייםדיווחים על  - אלוח 

  
2014 2013 2012 

  

 723 715 856 ך הכלס

 528 491 566 אוניברסיטאות חברות ליד

 156 155 144 בתי חולים חברות ליד

 39 69 146 ומכללות מחקר מכוני חברות ליד
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 בקשות לרישום פטנטים

. 9%של  היעלי, 2013בשנת  451 לעומת לרישום פטנטים, (חדשות) מקוריותבקשות  493, הוגשו 2014בשנת 

עלייה חלה מכללות בו אילו במכוני מחקרו 12%עלייה של חלה , בבתי חולים 3%של  היעליבאוניברסיטאות חלה 

 . 2013בשנת  81%-וכ 2014 בשנת 76%-כ :רוב הבקשות המקוריות הוגשו ע"י אוניברסיטאות .109%של ניכרת 

 

 לפטנטים בארץ ובחו"למקוריות בקשות  - ב לוח

 2014 2013 

 לכהסך 
493 451 

 364 375 אוניברסיטאותחברות ליד 

 66 74 בתי חולים ליד  חברות

 21 44 ומכללות מכוני מחקרחברות ליד 

 

 

 בחברות שליד האוניברסיטאות ות לפטנטים בארץ ובחו"ליבקשות מקור - 1תרשים 

 

 1לנתוני תרשים 

 . 2011מספר הבקשות הגבוה ביותר שהוגש בחברות שליד האוניברסיטאות היה בשנת 

http://www.cbs.gov.il/hodaot2015n/12_15_143netunei_tarshim1.xls
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 משפחות פטנטים

צברו החברות מלאי גדול של פטנטים  ליד המוסדות הכלולים בסקרשבהן פעלו החברות למסחור ידע  שניםבמהלך ה

 .ח גבלומוצג החברות כל המצאות של הבתוקף ששווקו או שיש עדיין לשווק אותם. מלאי 

 

 משפחות הפטנטים בתיק ההמצאות הפעילות - גלוח 

 2014 

 
 

2013 

 2,791 3,241 סך כולל

 אוניברסיטאותחברות ליד 
2,602 2,276 

 בתי חולים חברות ליד 
486 342 

 ומכללות מכוני מחקרחברות ליד 
153 173 

 קף.בתו -הכוונה שלפחות פטנט אחד מתוך משפחה של פטנטים  -* המצאות פעילות 

 

חברות שליד . משפחות הפטנטים ב2013לעומת שנת  16%-ב 2014בשנת עלה משפחות הפטנטים  פרמס

 הסה"כ.תוך מ 80%אוניברסיטאות היוו ה

 

 הסכמי רישיון

 מחקר ובמכונילשווק ולהעביר את הידע שנוצר באוניברסיטאות, בתי חולים הוא תפקיד החברות למסחור ידע 

 תר למסחר את הידע הינה באמצעות הסכמי רישיון. הדרך המקובלת ביו .ומכללות

 ירידה של ,2013בשנת  164, לעומת 2014בשנת  159החדשים עם חברות חיצוניות היה  מספר הסכמי הרישיון

בשנת ההסכמים  רוב .2013בדומה לשנת  ,2014בשנת   72%- עם חברות מקומיות ההסכמים נחתמו מרבית. 3%

 .2013בשנת  76%לעומת  ,70%  - ידע שליד האוניברסיטאותנחתמו עם חברות מסחור  2014

 

 עם חברות חיצוניותחדשים  הסכמי רישיון - דלוח 

 2014 2013 

 
 חו"ל ישראל סה"כ חו"ל ישראל סה"כ

 46 118 164 44 115 159 כלהסך 

 39 85 124 34 78 112 חברות ליד אוניברסיטאות

 3 29 32 4 31 35 בתי חולים חברות ליד

 4 4 8 6 6 12 מכוני מחקר ומכללות ברות לידח
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  חברות מסחור ידעהכנסות 

 אחרות מקנייןוהכנסות דמי רישיון יות, מכירת פטנטים, תמלוגים, אופצ :ותכולל ממכירת קניין רוחניחברה הכנסות 

 חברות שלידבו י היהכנסות ממכירת קניין רוחנרוב ה .ש"חמיליוני  1,746-ב 2013בשנת הסתכמו הכנסות אלו  .רוחני

 ירדו  2013בשנת  ממכירת קניין רוחני הכנסות החברות שליד האוניברסיטאות (.98%האוניברסיטאות )

  .(ש"חמיליוני  1,853) 2012 בהשוואה לשנת 8%-ב

 .7%ירידה של של כל החברות למסחור ידע חלה  בסך ההכנסות

 

 2013, , לפי סוג הכנסהלמסחור ידע ותהכנסות החבר - ה לוח

 י ש"חמיליונב

 סה"כ 

הכנסות 
ממכירת קניין 

 רוחני

הכנסות מבעלות על 
חברות הזנק 

)דיבידנדים, רווחים 
ממכירת חברות הזנק 

 וכד'(

הכנסות מפעילויות אחרות של 
חוזי ומענקי מחקר, לימודי  -החברה

חוץ, שימוש במעבדות, מבדקות, 
הכנסות ממדען ראשי, החזרים 

 להוצאת רישיון וכד'

 611 12 1,746 2,369 סך כולל

 497 10 1,710 2,217 אוניברסיטאותחברות ליד 

 86 1 19 106 בתי חולים חברות ליד

 28 1 17 46 מכוני מחקר ומכללות חברות ליד

 
 

 הכנסות ממכירת קניין רוחני בחברות שליד האוניברסיטאות - 2תרשים 

1,500
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1,850

1,900

2008 2009 2010 2011 2012 2013

ח"מיליוני ש

 
 2לנתוני תרשים 

 
 חברות שליד האוניברסיטאות.כירת קניין רוחני גבוהות במיוחד בהיו הכנסות ממ 2012-ו 2009בשנים 
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 בישראל ובחו"ל בעלות על חברות הזנק
 

 טק.-לרוב בתחום ההיי ,חדשני רותישהיא חברה שנוסדה במטרה לפתח מוצר או  (אפ-חברת סטרט)חברת הזנק 

חברה מפסיקה להיחשב חברת הזנק לאחר שהיא נמכרת לחברה מבוססת או לאחר שהיא מתבססת בעצמה 

  ה למכור את מוצריה או שירותיה(.)החברה מתחיל

וגיות או משקיעים פרטיים )אנג'לים(, כשההון חברות הזנק ממומנות לרוב על ידי קרנות הון סיכון, חממות טכנול

חברות מוצגות  ובלוח  מכירתם.לפיתוח מוצרים או שירותים ולגיוס עובדים, להראשוני משמש להקמת החברה, 

 חלק בבעלות.אין  עלחברת מסחור היד אםחוקרים במוסדות הנ"ל, גם שפיתחו טכנולוגיה סמך הוקמו על שההזנק 

 
  2014, נקהקמת חברות הז - ולוח 

 42 בארץ ובחו"ל -לכהסך 

 31 אוניברסיטאותחברות ליד 

 10 בתי חוליםחברות ליד 

 1  מכוני מחקר ומכללותחברות ליד 

 
 חברות שליד האוניברסיטאות. ל ידיהוקמו ע ההזנקמחברות  74% 2014 תבשנ

 
 מסחור הידעלבחברות  כוח אדםהוצאות ו

 
 123לעומת  125-בבחברות למסחור ידע  )העוסקים בקניין רוחני(ועיים מספר העובדים המקצהסתכם , 2013בשנת 

לעומת , 2013בשנת  101-בהסתכם  של העובדים המקצועייםמספר המשרות המלאות . 2%של  היעלי, 2012בשנת 

  .7.5%של  היעלי, 2012בשנת  94

 
 )העוסקים בקניין רוחני( בחברות למסחור ידע עובדים מקצועיים - זלוח 

 2013 2012 

 
מספר 

העובדים 
 המקצועיים

מספר 
המשרות 

של  המלאות
עובדים 
 מקצועיים

מספר 
העובדים 
 המקצועיים

מספר 
המשרות 

של  המלאות
עובדים 
 מקצועיים

 94 123 101 125 כלהסך 

 58 71 64 74 אוניברסיטאות חברות ליד

 14 20 15 20 בתי חולים חברות ליד

 22 32 22 31 מחקר ומכללות מכוני חברות ליד
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 שליד האוניברסיטאות עובדים מקצועיים בחברות למסחור ידע - 3תרשים 

 

 3לנתוני תרשים 

 

  2009בשנת  37-: מחל גידול משמעותי סיטאותהעובדים המקצועיים בחברות מסחור ידע שליד האוניבר פרבמס

 (.2010)חסרים נתונים לשנת  2013בשנת  125-ל

 

בשנת  ש"חאלפי  80,954לעומת , ש"חאלפי  89,434-סתכמו בניהול קניין רוחני ה על 1ות, סך ההוצא2013בשנת 

בשנת  49,212, לעומת "חשאלפי  49,339-תשלומים לגורמי חוץ הסתכמו ב. מתוך ההוצאות, 10%ה של י, עלי2012

 . 0.3%יה של י, על2012

 .  2012לעומת 9%יה של י, על₪אלפי  715 ההוצאה השנתית הממוצעת לעובד הייתה, 2013בשנת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
1

 סך ההוצאה כוללת משכורות, תשלומים לפטנטים ורישיונות והוצאות שונות אחרות 
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 קנדהו ארה"ב, הממלכה המאוחדתאוסטרליה,  ישראל, - 2תולאומי-ןבי ותהשווא

 אות בלבד(מסחור ידע שליד האוניברסיטללחברות מתייחסים )הנתונים 

 
ך הוצאות מו"פ בהכנסות מקניין רוחני כאחוז מסגבוה נמצאת במקום ישראל עולה כי  מתוקננת לאומית-ןהשוואה בימ

)לעומת יתר המדינות בהשוואה זאת(. לעומת  2013ההזנק שהוקמו בשנת חברות  פרובמס במגזר השכלה גבוהה

: גילויים להמצאות, האחרים מדדיםבהשוואה בשגבוה משאר המדינות  זאת, הממלכה המאוחדת נמצאת במקום

 הסכמי רישיון. פרומס משרות מלאות של עובדים מקצועיים למוסד מספר

 
 במגזר השכלה גבוהההוצאות מו"פ ב מתוקננים, 2013לאומית לשנת -השוואה בין מדדי - חלוח 

 אוסטרליה ישראל מדדים
הממלכה 
 (1)המאוחדת

 קנדה ארה"ב

השכלה גבוהה  הוצאות על מו"פ במגזר
 (PPP,USמיליון $ 100-)ב

13.4 63.1(1) 103.8 627.2(1) 97.8 

 43.2 36.9 45.0 23.6 36.6 גילויים להמצאות

 8.8 11.8 27.5 12.0 7.9 משרות מלאות למוסד מספר

 9.5 10.0 95.0 10.1 9.3 הסכמי רישיון מספר

 1.5 1.3 1.6 0.4 2.1 חברות הזנק מספר

הוצאות מכאחוז  (2)ימקניין רוחנ הכנסות
 במגזר השכלה גבוההפ המו"

31.6 1.4 1.3 4.2 1.0 

 

 .2012לשנת  של הממלכה המאוחדת מתייחסים הנתוניםכל  .2012נתון זה מתייחס לשנת    (1)

יש להיזהר בפרשנות של נתוני ההכנסות מקניין רוחני כיוון שבחלק מהמדינות נכללים תמלוגים בלבד ובחלק   (2)

 .יותר בהההגדרה רח

 2013-2011לאומית, -השוואה בין -)מתוקנן(  גילויים להמצאות - לוח ט

 2013 2012 2011 

 40.5 40.0 36.6 ישראל

 27.9 22.1 23.6 אוסטרליה

 46.6 45.0 - הממלכה המאוחדת

 35.8 37.3 36.9 ארה"ב

 38.9 39.5 43.2 קנדה

 

                                              
2

 Australia, National Survey of Research and Commercialization, 2013לאומית: -המקור להשוואה הבין 
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 2013-2011לאומית, -השוואה בין -ים להמצאות )מתוקנן( . גילוי4תרשים 

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

2011 2012 2013

מספר גילויים

ישראל

אוסטרליה

הממלכה המאוחדת

ב"ארה

קנדה

 

 4לנתוני תרשים 

 

, לאומית-ןהשוואה בי - כאחוז מהוצאות מו"פ במגזר השכלה גבוהההכנסות מקניין רוחני  - ילוח 

 (אחוזים) 2013-2008

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

 33.6 40.4 34.3 34.2 35.0 31.6 ישראל

 1.5 4.1 2.0 1.5 3.7 1.4 אוסטרליה

הממלכה 
 המאוחדת

- 1.3 1.2 1.1 1.3 2.1 

 6.6 4.3 4.1 4.0 4.1 4.2 ארה"ב

 1.0 1.0 1.0 1.1 1.3 1.0 קנדה
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 הגדרות

  הקשורות במשאבים שאינם מוחשיים ושהם יציר האינטלקט  לזכויותקניין רוחני הוא שם כללי  -קניין רוחני

זכויות קניין אלו מאפשרות למחזיק בהן ליצור מונופול על (. IP, או בקיצור Intellectual Propertyשל האדם )

הסדרים משפטיים מפורטים שתחילתם בפסיקת בתי דינות מסוימות. השימוש בפריט לתקופה מסוימת ובמ

בכל אחד מענפי הקניין הרוחני, את תנאי ההגנה עליהם ואת היקף  הבעלותמשפט קובעים את מושא 

 הזכויות. 

  זכויות בלעדיות הניתנות על ידי מדינות לבעלי ההמצאות כדי למנוע מאחרים את פטנטים הם  -פטנטים

 השימוש הלא חוקי בהמצאותיהם.

  בקשת ההגנה הפטנטית הראשונה על המצאה חדשה, שהוגשה לרשות מתאימה בארץ או   -פטנט מקורי

כדו'( במסלול ו EPO-, הUSPTO-של ישראל, ה רשות הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר בחו"ל )כגון

חלק חשוב במיוחד בעיסוק החברות למסחור ידע .  PROVISIONAL(, כולל PCTלאומי )-ןהלאומי או הבי

 הגשת בקשה לרישום פטנט.  באמצעותההגנה על ההמצאה  הוא

המצאתו לזמן קצוב בין שהוא בפטנט הוא זכות שימוש בלעדית הניתנת ע"י המדינה לבעל המצאה לשימוש 

שה לרשות המטפלת פטנט על המצאה יש להגיש בק לרשוםא תהליך בתחום טכנולוגי. כדי ומוצר ובין שה

 רישום הפטנט תקף אך ורק במדינות בהן הוא נרשם. - מדינהבכך באותה 

ניתן להגיש בקשה לרישום פטנט במספר מדינות ולכן לעיתים קרובות פטנט אחד נרשם ביותר ממדינה אחת 

 ל הרעיון או החידוש.במטרה לקבל הגנה מקסימאלית ע

  משפחת פטנטים כוללת את הפטנט הראשוני שנרשם בארץ מסוימת ואת שאר  –משפחת פטנטים

הפטנטים שנרשמו בעקבותיו, עבור אותה המצאה, רעיון או ידע, בארצות אחרות תוך הצהרת קדימותו של 

 (.Priority dateלפי כל הפטנטים הנובעים באופן ישיר מאותו פטנט מקורי )כלומר  הפטנט הראשוני.

  ומכללות ובמכוני מחקרבאוניברסיטאות, בתי חולים הידע המצטבר  שלח ותיפווק וישס, וגי -מסחור ידע ,

  .חברות הזנק הקמתב וסיועפטנט למוצר מסחרי  הפיכת

  הסכם חתום בין חברת מסחור הידע לבין חברה או מכון לפיתוח מוצר עפ"י ידע חדש או  -הסכם רישיון

שבאמצעותו מעבירה החברה למסחור ידע את זכויות השימוש בקניין רוחני שברשותה לחברה  פטנט,

 המורשה.

  חברת הזנק או חברת סטרט -חברת הזנק-( אפstartup היא חברה שנוסדה במטרה לפתח מוצר או שרות )

  כמה מצבים:טק. חברת הזנק יכולה להימצא ב-חדשני לרוב בתחום ההיי

 ת הרעיון ומחקר ראשוני שלב בחינת היתכנו .1

  פיתוח המוצר, תיקונים ומעבר לייצורשלב . 2

 וצר מוגמר ועלייה בשיעור המכירותמשלב . 3

 PPP (שווי כוח הקנייה )-  הוא שער חליפין מיוחד אשר באמצעותו ניתן לנכות את ההפרשים ברמת

(, ניתן לקנות סל PPPיה )המחירים בין המדינות השונות. בסכום כסף שהוחלף באמצעות שווי כוח הקני

סחורות ושירותים זהה בכל המדינות. כלומר, ניתן לאמוד את כוח הקנייה של המטבעות השונים על בסיס 

 אחיד.

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%AA

