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 3.12.2019רשות הפטנטים,  -סיכום מפגש ארגונים מקצועיים 
 

 :משתתפים
 מר אופיר אלון, ראש רשות הפטנטים.

 .גב' ז'קלין ברכה, סגנית ראש רשות הפטנטים
 .ויה ישראלי, פוסקת בקניין רוחניר ד"ר

 .ממונה על הבוחניםהגב' סימונה אהרונוביץ, 
 .PCTמיכאל ברט, מנהל מחלקת  ד"ר

 .וי, מנהלת מחלקת סימני מסחרגב' ענת ל
 .גב' אליס מחליס אברמוביץ', מנהלת מחלקת עיצובים (מדגמים)

 .מר יוחנן מזרחי, מנהל מזכירות הפטנטים
 .רשות הפטנטיםלמשפטי היועץ היהונתן קוליץ,  עו"ד

 .מר משה כהן, ראש תחום איכות ברשות הפטנטים
 .מר דרור בן יהודה, מנמ"ר רשות הפטנטים

 .סין מליה, ראש תחום מאגרי חיפוש ומידע מר יואב
 .יו"ר אגודת עורכי הפטנטים בישראל -גב' עינב זילבר, עו"פ 

 .יו"ר ועדת קניין רוחני, לשכת עורכי הדין-מר יורם ליכטנשטיין, עו"ד 
 ועדת קניין רוחני, לשכת עורכי הדיןיו"ר  – ) הניג, עו"דפלד(גב' חגית 

 .LESIו"ר י –מר חננאל קווטינסקי, עו"פ 
 ישראל.  FICPI נציגת   -גב' אינה פוגץ', עו"פ
 .AIPLAנציג  -מר דויד קולב, עו"ד

 AIPPIגב' סינתיה וב, 
 

 סקירת פעילות הרשות -מר אופיר אלון, ראש רשות הפטנטים 

  

 עדכונים בנושאים הבאים: בין היתר נמסרו. 2019ראש הרשות סקר את פעילות הרשות בשנת 

 

. הצוערים עוברים את קורס 2019ב 14ועוד  2018צוערים ב 10הרשות גייסה  - גיוס כוח אדם

ההכשרה, והרשות מודה לנציגי הארגונים על ההתגייסות והסיוע לקורס. הרשות מעודדת את 

 הבוחנים לעשות הסמכה של עורכי פטנטים, ותשמח לשיתוף פעולה גם בנושא זה. 

פורסמה אמנת שירות המגדירה זמנים עבור כלל מחלקות הרשות. במסגרת  – מנת השירותא

, והציפיה היא כי אמנת השירות תהווה שיפור ההכנות לאמנה נמדדו זמנים, טופלו תיקים ישנים

 משמעותי בשירות שנותנת הרשות למבקשים. 

 ,תחום הטכנולוגיהושקה מערכת של שיבוץ תיקים לבוחנים. המערכת מתחשבת ב – מחשוב

הזמנים לפי אמנת שירות ועוד, וממליצה על  תיקים קודמים שנבחנו על ידי הבוחן, עומסים,

עד סוף שודרגו אתרי החיפוש של מחלקות סימני מסחר ועיצובים,  הבוחן המתאים לכל תיק.

הושק כלי מנהל הטובין בסימני  השנה יעלה אתר חדש ומשופר לחיפוש בתחום הפטנטים. השנה

גם יש כוונה לפתח  2020בשנת מסחר, שנועד למנוע הגשת פרטות שלא מתקבלות על ידי הרשות.  

ם לקבל מידע כולל על הבקשות שלהם בכלל מחלקות הרשות, אתר אחוד, שיאפשר למבקשי

 Private Pairלרבות אפשרות לצפות במסמכים שהיום אינם פתוחים לעיון הציבור בדומה ל 
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קבל בקשות להכללת יכולות ותכונות שונות באתר על מנת שהאתר בארה"ב. הרשות תשמח ל

 שיפותח על יענה על דרישות המשתמשים. 

במסגרת צמצום הבירוקרטיה הרשות שינתה את הדרישות, וכעת ניתן  – צמצום בירוקרטיה

להגיש בקשה לבחינה על אתר ללא צורך בתצהיר, כמו כן הרשות מאפשרת הקדמת בחינה 

, ובלבד שיינתן מענה לדוח עם התשובה לדרישה לפי PCTב  דוח שלילי תקבלגם אם נת ולבקש

צמצום  .נעשתה במטרה לייתר את הצורך להגיש דיני קדימה DAS ההצטרפות לכמו כן  .18סעיף 

 –בתשובה לשאלה אילו צעדים ננקטו לשם הפחתת הביורוקרטיה ברשות  – הנטל הביורוקרטי

. צוינו צמצום מספר חוזרי הרשם, צמצום תדירות פרסום הוראות כאןהוצע לעיין בדוח הזמין 

 העבודה, שיפור המקוונות בכלל מחלקות הרשות ועוד. 

ת בקשות במתכונת של הרשות עומלת על תיקון לתקנות על מנת לאפשר הגש – ארעיותבקשות 

הקיים בארה"ב, הרעיון הוא שבקשות שלא יקודמו,  Provisional-, בדומה לארעיותבקשות 

 ימחקו.

שפותחה בשילוב עם משרד  מערכת ממוחשבתבהשנה ניסיון הרשות עשתה  – בינה מלאכותית

בינה  באמצעות למציאת סימנים דומים המשפטים, גוגל ישראל, אוניברסיטת בן גוריון והקמ"ג

. לא סברנו שהמערכת הגיעה לביצועים שניתן להשתמש בהמלאכותית של סימני מסחר, לצערנו 

בהתאם , חיפוש בתחום הפטנטים ת בינה מלאכותית לביצועוערכמניסוי של  ערכנו בנוסף

ערך רב ו חושבים שיש פוטנציאלאנו  , שהינו ככל הנראה הראשון מסוגו בעולם,לתוצאות הניסוי

לצד מערכות לשימוש  2020בשנת  וונה להכניס מערכות כאלהכלרשות רכת. יש בשימוש במע

 .בחיפוש קיימות כדי לסייע

הרשות רואה לעצמה כמטרה להגדיל את המודעות הציבורית לנושא של קניין  – מודעות הציבור

 רוחני, והרשות פועלת בכל מיני מישורים על מנת להשיג מטרה זו. אחת הדרכים שאנו מתכוונים

בוחנים מהרשות יתנו הדרכה ויעבירו ידע למבקשים  בולהפעיל בעתיד הקרוב, הינו שירות חיפוש 

הוצע  פוטנציאלים, על מנת שהמבקש יבין את התהליך, את מבנה הבקשה ואת הפרוצדורה.

שיתוף פעולה של הרשות עם הארגונים המקצועיים בנושא זה. הוסבר שהנושא ייבחן לאור 

 ה בין הרשות לבין גורמים בעלי אינטרסים מסחריים. הקושי בשיתוף פעול

, רוב הנושאים שעלו )כאן(נמצא  שמומלץ לעיין בו 2017ישנו דוח בנושא משנת  – טיוב רגולציה

הרשם, שחלק ממנו כבר בוצע וחלקו עדיין בתהליך. הורדת תדירות  שם טופלו, כגון צמצום חוזרי

ות יוצאים חפרסום תיקונים להוראות העבודה. בנוסף, מיניו ממונה בקרת איכות שמוודא שהדו

  בסטנדרטים הנדרשים, מאתר תקלות ומתקן אותם.

לחייב שההגשה הראשונה תעשה  IPAAעל ידי נציגת ארגון הוצע  – הגשה ראשונה בישראל

בישראל. הרשות איננה תומכת בהצעה כזו, והיא סבורה כי מקום ההגשה הראשונה הינו שיקול 

ש, ואין סיבה להגביל את המבקש בנושא זה. מבקשים רבים אינם מעוניינים בפטנט של המבק

יצירת סוג בארה"ב. הרשות כן עמלה על  ארעיותבישראל או מעוניינים דווקא בהגשת בקשות 

http://www.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/Documents/Final_Report_ILPO.pdf
http://www.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/Documents/Final_Report_ILPO.pdf
http://www.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/Documents/Final_Report_ILPO.pdf
http://www.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/Documents/Final_Report_ILPO.pdf
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בארה"ב, שתהיה זולה, ושברירת המחדל שלה תהיה זניחה ארעית בקשה הדומה להגשת בקשה 

 ואי פרסום. הרשות מקווה שפתיחת אפשרות כזו תיתן מענה נוסף למבקשים בישראל. 

הרשות מודעת לתקלות באתרי ההגשה. אתרי ההגשה של הרשות יושבים על תשתית  – מחשוב

המחשוב הממשלתית. דרישות אבטחת המידע במערכות ממשל זמין, של ממשל זמין, מערכת 

התשתית למערכות הרשות הינן גבוהות ביותר, בשל האיומים הרבים על ישראל כאמור שהן 

בתחום הסייבר. דרישות אלה מובילות מדי פעם לעיכובים בקליטת קבצים ותקלות שונות. 

ל מה שניתן כדי ליידע את ממשל זמין לרשות אין השפעה על תקלות בממשל זמין אולם נעשה כ

בפעולות המתבצעות באתרי  תקלות בחשיבותם של זמנים בעולם הקניין הרוחני. ניתן לדעת מתי

ההגשה נובעות מתקלות באתרי הרשות, ובמקרים הללו הרשות מוודאת שמבקשים לא ייפגעו 

  ים בנושא זה. כפי שגם מופיע בחוק ובתקנות. הרשות מבקשת את הבנת באי הכוח והמבקש

השנה אויש תקן של ראש תחום בקרת איכות במחלקת הפטנטים, על ידי ד"ר –בקרת איכות 

אריאל גוטמן, האחראי גם על הוראות העבודה. במסגרת תפקידו, עובר ד"ר גוטמן על כלל דוחות 

הבחינה הנשלחים לציבור ממחלקת הפטנטים על מנת לוודא שהם עומדים בדרישות החוק 

והוראות העבודה. כך מאותרים ומטופלים פערים ותקלות רוחביות. עבודתו של ד"ר התקנות 

 גוטמן כבר נושאת פירות, והיא חלק מן המאמץ ברשות להקפיד על איכות הבחינה. 

 שאלות בנושאים כלליים של נציגי האיגודים

ייחסות הנושא עולה בכל מפגש. הרשות בוחנת את הנושא ותינתן הת – חפיפות בבקשות חלוקה

 במסגרת הוראות העבודה 2020בתחילת שנת 

נשאל האם הבוחנים מעלים יותר השגות המבוססות על העדר  – אמצאות מבוססות מחשב

בשל שינוי מדיניות. הוסבר כי אין כל שינוי מדיניות, וכי ייתכן שהשינוי נובע  3כשירות לפי סעיף 

ראש צוות במקרה של ליקויים בהתאם  , כגון הדרישה לאישורמשינויים טכניים באופן העבודה

 . 3לסעיף 

הובהר כי אין דרישה כזו להוכחת  – דרישה להוכחת שימוש על ידי מחלקת סימני מסחר

שימוש, שכן בישראל אין דרישה לשימוש טרם הרישום. במקרים נדירים, בהם הבוחנים 

שה בפועל השימוש מתקשים להבין האם אכן מדובר בסימן מסחר, מועלית בקשה לראות כיצד נע

 .בסימן, כדי שהבוחן יבין טוב יותר את מהות הבקשה

הובהר כי הבוחנים צריכים בתשובה להערה בעניין אי זמינות בוחנים,  – יצירת קשר עם בוחן

להיות זמינים. אם לא ניתן להשיג בוחן מכל סיבה שהיא, ניתן לפנות לראש הצוות שלו, ששמו 

 ל בעניין.מופיע בדו"ח הבחינה, והוא יטפ

 .כמן כן, נשאלו מספר שאלות ספציפיות על ידי נציגי האיגודים וניתן להן הסבר במפגש
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 גב' ז'קלין ברכה, סגנית ראש הרשות – צפויים סקירה בנושא תיקוני חקיקה

 

והתאמת אופן פעולתה הבחינה לחוק, בעניין מתכונת פועלים לתקן את פרק ו'  - פטנטים עורכי

ת לחקיקה החדשה הקיימת בתחום. אין בתיקונים בינתיים התייחסות לכללי של ועדת המשמע

 אתיקה.

ולהתקרב לבקשה ארעית  כמה בעיות בתהליך החקיקה מנסים לפתור - ארעיותבקשות 

 אמריקאית.

לעבור להזדהות ממשלתית, בלי כרטיס חכם, דורש תיקון חקיקה היא כנית ותה- כרטיס חכם

 .ולכן יקח זמן וועדת חוקה

בירוקרטיה אנו סבורים שמדובר בבכל המקרים, יפוי כח להגיש ם יוהרשות מחייבת כ – חויפוי כ

 להקל בעניין הזה.על מנת  ובכוונת הרשות לפעול לקידום תיקון חקיקה בענייןמיותרת, 

, ד ראשוני להניע תיקון חקיקה בחוק הפטנטיםאנו נמצאים בשלב מא – תיקון לחוק הפטנטים

 .בעניין התיקון המתוכנן יפורטו הנושאים והשאלותשבו קול קורא, פרסם ברבעון הקרוב נ

 

 


