נוהל הגשה וטיפול בבקשות המוגשות בהתאם להוראות נספח ו' למסלול הטבה
מספר  -1קוד פתוח
רקע
מסלול הטבה מס'  1של רשות החדשנות-קרן המו"פ (להלן" :המסלול") קובע כי מקבל האישור
יהיה בעלים בידע ובזכויות הנובעות ממנו ,לרבות זכויות קניין רוחני .על אף האמור ,הוראות
המסלול מאפשרות לועדת המחקר לאשר בקשות מו"פ הכוללות קוד של תוכנת מחשב ,אשר חלק
מהידע אשר יפותח בהן יינתן בגינו רישיון שימוש לכלל (להלן" :קוד פתוח") וזאת ,במקרים בהן
ראתה הוועדה כי למתן הרישיון לקוד פתוח ישנה תועלת עסקית לחברה וכי תושג תשואה הגדולה
משמעותית מזו שהייתה מושגת ללא מתן ההרשאה לכלל הציבור.
מטרה
להגדיר ולקבוע מתכונת אחידה להגשת בקשות האמורות להידון בועדת מחקר בהתאם לנספח ו'
של המסלול " -הוראות בנוגע למתן זכות שימוש לטובת הכלל בקוד מקור של תוכנת מחשבים
המהווה ידע הנובע ממחקר ופיתוח על פי תכנית מאושרת ,שאינו המוצר שפותח במסגרת אותה
תכנית מאושרת (קוד פתוח)" (להלן" :הוראות קוד פתוח") ובכלל זה להגדיר כיצד להגיש הצהרת
קוד פתוח ,תיאור התועלת הכלכלית וכד'.
הבהרה :אין כל צורך בקבלת אישור מוועדת המחקר עבור שימוש בקוד פתוח ככל ששימוש זה
אינו מחייב את מגיש הבקשה להעביר זכויות כלשהן בקוד המפותח בידע שפותח במסגרת
התכנית המאושרת.
הגדרות
כל המונחים כהגדרתם במסלול הטבה מספר  - 1קרן המו"פ ובהוראות קוד פתוח.
אופן הגשת הבקשה
מגיש בקשה המעוניין לקבל אישור בהתאם להוראות קוד פתוח ומבלי לגרוע מהאמור בנוהל 200-
 02עליו לכלול בבקשה הצהרה ביחס לחלק המו"פ בתיק הכולל תוכנת קוד פתוח (להלן" :הצהרת
קוד פתוח") ותיאור התועלת הכלכלית הצפויה למגיש הבקשה כתוצאה משימוש בתכנת קוד
פתוח (להלן":תיאור תועלת כלכלית").
הצהרת קוד פתוח
 .1עבור כל משימה יש לציין האם הידע אשר יפותח במשימה זו ימומש בקוד פתוח כולו
או חלקו.
 .2יש לציין מה שיעור הידע שיפותח בקוד פתוח מתוך סה"כ הידע שיפותח במסגרת
התכנית (במונחי שנות אדם).
 .3עבור כל משימה הכוללת קוד פתוח יש לציין איזה סוגי רישיונות מתכוון מגיש
הבקשה להעניק לכלל ומהן הזכויות המשפטיות שינתנו.
 .4על החברה להצהיר מהן הכנסות החברה החייבות בתשלום תמלוגים.
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תיאור תועלת כלכלית
 .5על מגיש הבקשה לפרט מהי התועלת העסקית והכלכלית הצפויה למגיש הבקשה כתוצאה
ממתן רישיון קוד פתוח .בפרט ,יש להתייחס לנקודות הבאות:
 5.1יש לפרט את המודל העסקי של מגיש הבקשה וכיצד מתן הרישיון המבוקש משתלב
במודל זה .יש לתת דגש ליכולת החברה להגן על מודל זה בפני מתחרים.
 5.2יש לפרט כיצד מתן הרישיון המבוקש צפוי להשפיע על הכנסות ועל הוצאות החברה.
 5.3יש לפרט ביחס לכלל הידע המפותח בתכנית המו"פ מדוע חשוב שהידע המבוקש
יפותח בקוד פתוח ,ובפרט מהי תרומתו:


בהיבטי איכות המוצר.



על קצב התקדמות תכנית הפיתוח וההגעה לשוק.



בהגברת הגישה של החברה לשווקים ,לטכנולוגייה ,למובילי שוק וללקוחות.

 5.4יש לפרט מה מידת חדשנותו של הידע שיפותח בקוד פתוח ביחס לייתר הידע שיפותח
במסגרת התכנית.
 5.5יש לפרט כיצד יושפעו תשלומי התמלוגים של החברה כתוצאה ממתן הרישיון.
בדיקת הבקשה
כחלק מבדיקת הבקשה הבודק המקצועי עשוי לבקש מהחברה חומרים והבהרות נוספות בנוגע
להצהרת הקוד הפותח ולתיאור התועלת הכלכלית.
בחוות דעתו יתיחס הבודק המקצועי לסוג הרישיון המועבר ,להצדקת המודל העסקי ולצורך
במתן הרישיון לכלל הציבור ,לתועלת הכלכלית של מגיש הבקשה אשר תושג בגין מתן הרישיון,
למשימות אשר מבקשת החברה לפתח בקוד פתוח וליחס בין הידע אשר יפותח בקוד פתוח לבין
כלל הידע שיפותח במסגרת התכנית בנוסף ,על הבודק לבחון את נושא תשלום התמלוגים של
החברה לאור מתן הרישיון.
החלטת הוועדה
אישרה וועדת המחקר את התיק המבוקש ,המשימות אשר אישרה הוועדה כי הידע שיפותח בהן
ימומש בקוד הפתוח ,יצויינו במפורש בהחלטת הוועדה.
למען הסר ספק ,אין להעניק זכות שימוש כל שהיא בידע אשר יפותח במשימות אשר הוועדה
לא אישרה בהן מתן רישיון קוד פתוח.
הוועדה ראשית לקבוע כי החברה תשלם תמלוגים גם על מוצרים אשר לא פותחו במסגרת
התכנית המאושרת וזאת לאחר שבחנה את התכנית העסקית אשר הגישה החברה.
בקשות לשינויים בהמלך תקופת המו"פ
מקבל אישור יהיה רשאי להגיש בקשה לשינוי באישור הועדה אשר ניתן מכוח הוראות אלה
ובלבד שמקבל האישור טרם התחיל את פעילות המו"פ במשימה הכלולה בבקשת לשינויים.
בטופס הבקשה לשינויים יש להתיחס ולפרט מהי הצהרת הקוד הפתוח והתועלת הכלכלית
בהתאם למפורט לעיל.
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בקשות למתן רישיון לאחר תקופת המו"פ
לאחר תום תקופת המו"פ לא ניתן לקבל אישור בהתאם להוראות קוד פתוח ובכל בקשה למתן
רישיון לידע תידון בהתאם להוראות סעיף  18של מסלול ההטבה מספר  – 1קרן המו"פ.
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