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 אוניברסיטת חיפה

 חדשנות ויזמות

 התשפ"א –סימסטר ב' 

 

  193.1315מספר הקורס:   

 מבוא להיבטים משפטיים ביזמות   :הקורסשם    

 דרור פלדמן-שם המרצה:   ד"ר דלית קן  

 שעות קבלה:   בתיאום מראש      

 dalitkd@gmail.comדואר אלקטרוני:           

 

 אודות הקורס

במסגרת הקורס נדון בסוגיות משפטיות הקשורות ליזמות. כאשר יזם נולד, נולדות יחד עם היזם שאלות משפטיות 

מורכבות, שלעיתים היזם המתחיל לא מודע להן, לפחות לא בראשית הדרך. הסוגיות המשפטיות עלולות להיות הרות 

רל בהמשך חיי המיזם. על כן, הקורס מציע טעימות משפטיות בתחומים שונים שכדאי לכל יזם מתחיל להכיר. גו

בקורס נלמד, בין היתר, על קניין רוחני וחשיבותו במיזם, על סוגיות משפטיות ולבר משפטיות שעלולות להשפיע על 

 ת המשפטיות של כל אחד מהם ועוד.ההחלטה מהו סוג הגוף המשפטי שיוקם, סוגי משקיעים שונים וההשלכו

 

 תוכן הקורס בראשי פרקים

 תחילת היזמות והסכם מייסדים 

  זכות יוצרים, פטנטים, סוד מסחרי, עיצובים וסימנים מסחריים,  –בניית האסטרטגיה של הקניין הרוחני

 והסכמי סודיות 

  היבטי פרטיות 

  שיקולים משפטיים בגיוס הון 

 המיזם היבטים משפטיים שוטפים בחיי 

 

 דרישות הקורס

 ולהגיש את המטלות השוטפות בקורס. יש להיות נוכחים בשיעורים, לקרוא את חומר הקריאה

 –** אם הקורס יועבר במתכונת מקוונת, הסטודנטים נדרשים לפתוח מצלמות בשיעורים. במקרה שהשיעור יוקלט 

 תמונות הגלריה לא יוקלטו.**
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 הרכב הציון הסופי

 תה ונוכחותהשתתפות בכי 10%

 מטלות לאורך הסמסטר 90%

 

 ניתן להגיש ביחיד או בזוג )מועדי ההגשה ייקבעו בסמוך לתחילת הקורס(: –מטלות הקורס 

 

 אחוז בציון הסופי נושא

 20% תחילת היזמות, חוזים מקדמיים והסכם מייסדים

 35% בניית אסטרטגיה של קניין רוחני

 35% פרטיות, גיוס הון וסיום חיי המיזם

 

 המטרות המתוכננות להשגה בתום הקורס

  ידע בסיסי בעולם המשפט ויכולת לאתר חומרים בו 

  הבנת הסוגיות המשפטיות השונות העולות במחזור חיי היזמות 

  רכישת כלים להתמודדות עם שאלות וסוגיות משפטיות במחזור חיי היזמות 

 

 הערות כלליות

מאגר הנמצא בין המאגרים  –חלקים ניתן למצוא במאגר המקוון "נבו"  –כל חומרי הקריאה ברשימת הקריאה מקוונים 

 של משפטים בספריה וחלקם ניתן למצוא חופשי ברשת. 

במהלך הקורס, ניתן אף להיעזר באתרים שונים המציעים מידע. רצוי להסתמך על אתרים מהימנים. להלן מקצת ממשרדי 

אין המדובר ברשימה ממצה או בהמלצה לתוכן הדברים. אתרים  -הדין המציעים קטעי וידאו קצרים בתחום. הערה עורכי 

 נוספים יועלו במהלך הקורס לאתר הקורס:

 /he-https://www.rcip.co.il/media/videos ברקת-משרד עורכי הדין גילת 

 %D7%9C%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%98%D7%95-https://www.luzzatto.co.il/tv 

 קבוצת לוצאטו

 /http://legalstart.idc.ac.il/he אפים בהרצליה-שת המשפט לסטארטהקליניקה להנג 
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 :תוכן הקורס על פי נושאים ולוח זמנים

 

 : תחילת היזמות, חוזים מקדמיים והסכם מייסדים2-1שיעורים 

  1999-לחוק החברות, התשנ"ט א345, 192-193, 11-14, 2-7סעיפים . 

  1965-לחוק השליחות, התשכ"ה 6-8, 1סעיפים . 

  1980-התש"ם לחוק העמותות, 1-2סעיפים. 

 ניתן למצוא את הספר במאגר המקוון 2016)מהדורה חמישית מורחבת,  135-143 ס, דיני חברותיוסף גרו( )

 מאגר הנמצא בין המאגרים של משפטים בספריה(. –נבו 

  עמותה או חל"צ )חברה לתועלת הציבור(? –האוגדן, מנהיגות אזרחית, ארגון הגג של המגזר השלישי  

 

 

 : בניית האסטרטגיה של הקניין הרוחני6-3עורים שי

 הגנת זכות היוצרים 

  2007-לחוק זכות יוצרים, התשס"ח 1-10סעיפים . 

  513/89ע"א Interlego A/S  'נExin-Lines Bros. S.A.(4, פ"ד מח )(.1994) 163-161, 154, 133 

  ביטוי לרעיון(.(. )הבחנה בין 1982) 813( 2, פ"ד לו)גולדנברג נ' בנט 15/81ע"א 

  2-4, 1( 2א) שערי משפט יעדים ותיקים בעידן חדש" –ניבה אלקין קורן "זכויות יוצרים בעידן המידע 

 על "מהם דיני זכויות יוצרים"(.  2)התשנ"ח( )רק חלק 

 

 הגנת הפטנט והתאמתה לתוכנה 

 )רשות: מה בין משקל ַהְפָעָלה למשקל ַאְפָעָלה )המצאה ואמצאה  

  1967-זלחוק הפטנטים, תשכ" 178,  49, 13-11, 6-2סעיפים.  

  בוחני פטנטים, נספח ב'  –מחלקת הפטנטים  23פרק  –החלטת רשם הפטנטים בעניין תוכנות ורישום פטנט

  (.15/3/2012) אמצאה כשירת פטנט –לחוק  3סעיף 

 

 

 הקוד הפתוח ודברים שיש לדעת לגביו

 רקע לעליית תנועת הקוד הפתוח ולפילוסופיה אותה מובילה 

 Richard Stallman, Why Software Should Not Have Owners,  

www.gnu.org/philosophy/why-free.html (1994).  

 Eric S. Raymond, The Cathedral and the Bazaar, (version 3.0) (2000),  
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  www.isoc.org.il/magazine/magazine3_8.htmlתרגום לעברית: 

 קוד פתוחמה ייחשב בבחינת רישיון  –הרישיונות  -הפתרונות אותם מציעה התנועה 

 Bruce Perens, The Open Source Definition,   

www.opensource.org/docs/definition.html (1997). 

 

  3גרסה  General Public License (GPL) רישיון ה

 ניתן למצוא: GPLרישיון 

 www.opensource.org/licenses/gpl-3.0.html - 3 גרסה 

  )תרגום לא רשמי לעברית של שני הרישיונות הנ"ל ניתן למצוא בקישוריות:

hebrew.pdf-law/gplv3-law.co.il/media/computerwww.) 

 

 חוק העיצובים

  2017-לחוק העיצובים, תשע"ז 1-10סעיפים. 

  "(.2020)דינה זילבר עורכת,  שורשים במשפט 945נעמה דניאל "מעצבים מהפיכה: על חוק העיצובים החדש 

 

 חוק סימני מסחר

  1972-חדש[, תשל"בלפקודת סימני מסחר ]נוסח  47,  11, 8, 1סעיפים. 

  1999-לחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט 1סעיף. 

 (.2016)מהדורה חמישית מורחבת,  98-104 ס, דיני חברותיוסף גרו 

 

 הגנת סוד מסחרי

  '1999-לחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט 10-5סע . 

 Digital Millennium Copyright Act 1998 –  '1201סע. 

  תשס"ב(. 375-392וסודות מסחר מיגל דויטש, עוולות מסחריות( 

 

 

 : היבטי פרטיות 8-7שיעורים 

 1981-חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א . 

 2007-תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, התשס"ח 

 ל המדריך חוף,-עו"ד דן אור GDPR 2018מהדורה נוב'   – 2018נת המעודכן לש. 

 )הסברים של הרשות להגנת הפרטיות על תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע . 
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 : שיקולים משפטיים בגיוס הון 10-9שיעורים 

 חוק האנג'לים( 20סעיף  2011-)תיקוני חקיקה(, תשע"א 2012-ו 2011כלית לשנים חוק המדיניות הכל( 

  1961-לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[, התשכ"א 102סעיף. 

  1968-א לחוק ניירות ערך, התשכ״ח15סעיף. 

  2017-לתקנות ניירות ערך )הצעת ניירות ערך באמצעות רכז הצעה(, התשע״ז 13-15, 5, 1-2תקנות. 

 הרשות לניירות ערך, מדריך למשקיע: מימון המונים, שיטה וכללים. 

 26-17טק, -יך ליזם בגלקסיית ההייקבוצת לוצאטו, המדר .   

  מחשבון "מה מתאים לי" באתר –רשות החדשנות. 

 חממות טכנולוגיות. 

  

 : סיום חיי המיזם: רכישה, מיזוג, כשלון המיזם 12-11שיעורים 

  1984-בתעשיה, תשמ"דג לחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית 47-א47מב, 15-לט15, 4סעיפים 

 (.2016)מהדורה חמישית מורחבת,  999-1038 ס, דיני חברותיוסף גרו 

  עיתון איגוד החברות הציבוריות  -אברמי וול, המיזוג המשולש ההפכי, אקונומיסט ישראל

http://www.economist.co.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/KRUZ3.pdf. 

 כהן, מהי בדיקת נאותות -קבוצת ריינהולד– Due Diligence ?-https://www.rcip.co.il/service/due

/diligence 
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