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קצת עלי ועל נושאי השיחה

:השיחהנושאי

?מי הוא המבקש▪

?מה עושים עם פטנטים▪

החלטותמה האימפקט של▪

?הבוחנים

בחברותניהול פורטפוליו פטנטים ▪

ארעיתפטנטבקשת–הערה▪

העתיד כבר כאן▪

About Me:

▪ Academic Background: BSc Physics & Math, LLB

▪ Professional Background: Patent Attorney, Adv.

▪ Experience: Law firm experience, Industry experience

▪ Volunteering: IPAA - Chair, IL Forum for IP Managers (co-
founder), IATI – Technical Training to ILPO Examiners

▪ Recognition: Corporate IP Star by Managing IP specialist 
guide



?מי הוא המבקש

USA, 2014:

• Total grants: 300,678

• Grants by ownership: 

– Corporations: 280,074 (93.1%)

– Government: 1345 (0.5%)

– Individuals: 19259 (6.4%)

• 1000 grants in 2014 ≥ 32 corporations

• 40 grants in 2014 ≥ 844 corporations

– Holding 63% of grants

• < 40 grants in 2014 – 37,568 corporations

https://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/apat.pdf
https://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/data/topo_12.htm

US, 2019:

• Total grants: 333530

• Top 50 holds 27%

• Top 5:

1. IBM 9262 (active families 37,304)

2. Samsung 6469 (76,638)

3. Canon 3548 (35,724)

4. Microsoft  3081 (29,824)

5. Intel 3020 (24,628)

https://techcrunch.com/2020/01/14/us-patents-hit-record-333530-granted-in-2019-ibm-samsung-not-the-
faangs-lead-the-pack/ https://www.ificlaims.com/rankings-global-assets-2019.htm

https://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/apat.pdf
https://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/data/topo_12.htm
https://techcrunch.com/2020/01/14/us-patents-hit-record-333530-granted-in-2019-ibm-samsung-not-the-faangs-lead-the-pack/
https://www.ificlaims.com/rankings-global-assets-2019.htm


?נוצרות אמצאותאיך

25

3 or more

1 inventor

2 inventors

Source: Dennis Crouch, Patently-O, Jan. 17, 2013



?םמוצרימפותחיםאיך



?םמוצרימפותחיםאיך



?םפטנטיעםעושיםמה

Disruptive 
Technologies

Controlled 
Publication

Competition Big Players



?םפטנטיעםעושיםמה

A product 
of team 
Innovation

A platform for 
collaborations 
and transfer of 
rights

The 
subject of 
various 
processes

Profession, 
Industry



?מה האימפקט של החלטות הבוחנים

כשהמבקש מזהה פטנט רלוונטי של 

:אחר

אני לא מפר–1

הפטנט לא תקף–2

חזקת התקפות-

ידע קודם נוסף-

דרך חדשה–3

פיתוח ויישום נוספים, מחקר-

רכישת זכויות/הפסקת השימוש –4

הפטנט של האחר אינו פטנט  ומה אם 
?מוצדק

:  החשיבות של פטנטים טובים עבור חברה

הסיכון בפטנט צר מדי–1

הסיכון בפטנט רחב מדי–2

של הבקשהמיידיקיבול –3

ציטוטים  –משפחת פטנטים בינלאומית –4

שונים במדינות שונות

:  חברהמרשם הפטנטים עבור החשיבות של 

סינון וניתוח, הסיווג כמפתח למיפוי–1

זמינות המידע–2

גישה למסמכים ממקום אחד–3

מידע על סטטוס–4



הדוגמא של -בקשת פטנט ארעית 

US10095122:



Elevating the bar of 
Novelty: non-
patent publications

Elevating 
the bar of 
Novelty: 
overcoming 
language 
barriers

https://patents.google.com/patent/WO2019038841A1/en?oq=WO2019038841A1

:העתיד כבר כאן

Patent Practice 3.0: New 
Paradigm, New Tools

IP Toolbox Approach

https://patents.google.com/patent/WO2019038841A1/en?oq=WO2019038841A1

