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 .1רציונאל
לתחום הקניין הרוחני ) (Intellectual Property Rightsמשמעות רבה עבור תעשיות עתירות ידע ,ביניהן ענפי הפרמצבטיקה
והביוטכנולוגיה.
קשר הדוק במיוחד מתקיים בין זכויות קניין רוחני לבין האופן שבו ניתן לפתח ,להגן ולנצל את הידע הנוצר מענפים אלו .לתחום הקניין
הרוחני ישנה גם חשיבות רבה לגבי ההפצה והשימוש בידע ביו-רפואי ,הן ברמה הציבורית-לאומית והן במישור העסקי-פרטי.
ההתפתחויות המואצות המתרחשות בתחום הביו-רפואי ,כמו גם האינטראקציה הגוברת בין ידע מסחרי לבין ידע בעל אוריינטציה אקדמית
(למשל בין מחקר בסיסי לבין יישומי) ,הגבירו את הצורך במודעות רבה יותר בכל הקשור בהגדרת נכסים קניינים בידע ובטכנולוגיות.
 .2מטרות ויעדים
מטרה מרכזית:
הכרה בסיסית טובה של האספקטים הכלכליים-מסחריים ,הציבוריים והאתיים של תחום הקניין הרוחני.
מטרות משנה:



חשיפה של כלכלת הקניין הרוחני ,הן ברמה המקומית והן ברמה הבינלאומית;



הכרה טובה של המוסדות וההסכמים הבינלאומיים העוסקים בתחום הקניין הרוחני;



הבנת החשיבות של הקניין הרוחני לענפי הפרמצבטיקה והביוטכנולוגיה;



בחינת אספקטים פוליטיים ורגולטוריים הקשורים בזכויות קניין רוחני בתרופות;



חשיפה של האופן שבו ניתן לנצל נכסי קניין רוחני מן הזווית העסקית;



לימוד האפשרויות והמגבלות הטמונות בזכויות קניין רוחני של מיזמים משותפים לסקטור

הציבורי ולסקטור הפרטי;



הבנת הסוגיות הציבוריות והביואתיות הנגזרות מתחום הקניין הרוחני.

 .3מבנה הקורס  12 -מפגשים בני ארבע שעות אקדמיות כל אחד ,במהלך סמסטר אקדמי אחד .נוכחות חובה .השיעורים בנויים מהרצאות
ומתרגול.
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.90% ; מבחן מסכם10%  נוכחות והשתתפות:הרכב הציון
 תוכן הקורס.5
;) הכלכלה הפוליטית של הקניין הרוחני במשק מקומי סגור (כלכלת פטנטים וסימני מסחר.1
;) של ארגון הסחר העולמיTRIPs  הכלכלה הפוליטית של הקניין הרוחני בזירה הבינלאומית (הסכם.2
; זכויות קניין רוחני בענפי הפרמצבטיקה והביוטכנולוגיה – אספקטים מסחריים וכלכליים.3
; זכויות קניין רוחני בענפי הפרמצבטיקה והביוטכנולוגיה – החקיקה בישראל ובעולם.4
; זכויות קניין רוחני במיזמים משותפים לסקטור הציבורי והפרטי.5
; ניהול וניצול נכסי קניין רוחני – מבט עסקי ומודלים להערכת השווי של נכסי קניין רוחני.6
, זכויות פטנט בתאי גזע עובריים: אתגרים טכנולוגיים-  זכויות קניין רוחני בהמצאות ביוטכנולוגיות.*7
.]זכויות קניין רוחני בדגימות גנטיות ורצפים גנטיים והבעלות על מאגרי מידע גנטיים [העשרה
. סכום ומסקנות-  הדינאמיקה הכלכלית והפוליטית של תחום הקניין הרוחני.8

)[ייתכנו שינויים ברשימת המקורות
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