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 קול קורא שיתוף ציבור בתכנית העבודה של הרשות

 

רשות הפטנטים הינה הגוף האחראי במדינת ישראל על בחינה ורישום של זכויות קניין רוחני   .1

תעשייתי )פטנטים, סימני מסחר, כינויי מקור ועיצובים )בעבר מדגמים((. הרשות משמשת גם 

ת לפטנט, סימן מסחר ועיצוב ובכך מקשרת בין הציבור כמשרד מקבל של בקשות בינלאומיו

בישראל לבין משרדי קניין רוחני בעולם וזאת על מנת לאפשר רישום זכויות גם מחוץ לישראל. 

כן נרשמות בישראל זכויות קניין רוחני תעשייתי של חברות ויחידים מחוץ לישראל -כמו

  שמבקשים הגנה על זכויותיהם בישראל.

 

עובדת לפי תכנית עבודה סדורה הכוללת את כל תחומי פעילותה: בחינה רשות הפטנטים  .2

, מערכות מחשוב התומכות בעבודת הבחינה והרישום, בכל המחלקות, בקרת איכות ורישום

מערכות מחשוב התומכות בהגשה מקוונת של בקשות ומסמכים לרשות, מתן מידע לציבור הן 

, משאבי אנוש הדרכה, ייזום חקיקה חדשה ותיקוני חקיקהבאמצעים מקוונים והן באמצעות 

. גיבוש התכנית מתבצע בשיתוף אגף תכנון מדיניות ואסטרטגיה של משרד ולוגיסטיקה

בספר תכניות העבודה  ציבורלהמשפטים ועיקרי תכנית העבודה של הרשות מתפרסמים 

 .הממשלתי

 

החל משלב  , התייחסויות והצעות,קבל רעיונות, לאת הציבורלשתף רשות הפטנטים מעוניינת  .3

אנו מצויים כעת בשלב  .2021 שנת ה,העבודה הקרוב שנתוזאת כבר ביבוש תכנית העבודה ג

ית משרד המשפטים /הגיבוש של התכנית. תכניות העבודה מאושרות סופית על ידי מנכ"ל

מספר מוקדי בקול קורא זה ב מבקשת להתמקדהנהלת הרשות . 2020במהלך חודש דצמבר 

 בהן היא מבקשת את שיתוף הציבור. פעילות 

 
 :)ערוצים, סוגי מידע, קהלים( הדרכות לציבורמתן מידע ו הנגשת .א

  המידע הסטטיסטי,  טוב יותרשבידיה כיצד יכולה הרשות להנגיש את המידע(

 ?מידע אודות קניין רוחני, הוראות העבודה ועוד(

  קניין רוחני בכלל?מהו המידע החסר לציבור על עבודת הרשות בפרט ועל 

 (?, אחרמהם הערוצים הנכונים להפצת הידע והמידע )אתר, הדרכה פרונטלית 
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  כגון, דו"חות הסטטיסטי שבידי הרשות מהו הפורמט הנכון להגשת המידע(

 מוכנים, דו"ח שנתי, דו"חות גמישים, אחר(?

 ?מהן ההדרכות שעל הרשות ליתן לציבור ולאילו קהלים 

 

 הנחיות ונהלים: .ב

  באילו תחומים נוספים חשוב  מידת הבהירות של הוראות העבודה והחוזריםמהי

האם יש מקום להשלים או להוסיף שהרשות תעסוק במסגרת הנחיות ונהלים? 

האם יש נהלים והנחיות שאינם נחוצים לדעתכם,  נהלים ואם כן באיזה תחום?

 ?וניתן לבטלם

 השינויבכיצד הייתם רוצים להשתתף בתהליכי גיבוש מדיניות ו? 

 

 

 הפריה הדדית בין הציבור לבין הרשות: .ג

  ?כיצד יכולה הרשות להתעדכן טוב יותר בתהליכי העבודה בשטח 

  למשל, הייתם מעוניינים לקחת חלק בין הציבור לבין הרשות באילו מפגשים(

 (?webinarהדרכות משותפות, ימי עיון משותפים, 

 ?כיצד תוכל הרשות להגיע לקהלים חדשים 

 

 מחשוב .ד

 ?אילו שירותים ממוחשבים חדשים הייתם רוצים שיינתנו על ידי הרשות 

 ניתן לשפר וכיצד? אילו שירותים ממוחשבים הניתנים היום על ידי הרשות  

 

קול קורא זה מופנה הן לציבור המייצגים )עורכי הדין  ועורכי הפטנטים( והן לציבור היזמים,  .4

הממציאים, בעלי העסקים הקטנים והבינוניים שמהווים קהל בפועל או קהל פוטנציאלי 

לשירותי הרשות. גם אם אינכם משתמשים היום בשירותי הרשות, נשמח לשמוע מה יקל עליכם 

 בשירותינו.  לעשות שימוש מושכל

 

 14.10.2020בתאריך  .12.10.20לשם כך ניסחנו שאלון קצר שיהיה פתוח לתגובות עד יום  .5

  .העוסק בנושאים שפורטו לעיל מפגש ייםיתק

 
 לכניסה לשאלון לחץ כאן.

 .לרישום למפגש לחץ כאן
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