
בניית פורטפוליו פטנטים  
למוצרים בשלבי פיתוח 

עורכת פטנטים, נגה ברגמן

סורוקר אגמון נורדמן

דין ועריכת פטנטיםעריכת 

www.ip-law.legal

http://www.ip-law.legal/


תוכן עניינים

...(  בצד המשפטי)מהו פטנט•

כשיר לרישום פטנטמה •

התנאים לקבלת פטנטמהם •

מה כוללת בקשה לפטנט•

לשלב הגשת הבקשה בתהליך הפיתוח  כיצד •
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?מהו פטנט
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?מהו פטנט

אתלנצלמאחריםלמנועזכותלבעליומקנהפטנט•
האמצאה

אתלייבאאולמכור,למכירהלהציע,להשתמש,לייצרכולל–
.הפטנטבתביעותמוגדרתשזוכפי,האמצאה

.הקדימהמדיןשנה20למשךפטנטתוקף•

בדרך המוגדרת בתביעות ובין בדרך דומה לכך "ניצול •
עיקר האמצאה  , באותן התביעותלנוכח המוגדר , שיש בה

"הפטנטשהוא נושא 

!קבלת פטנט אין משמעותה קבלת רשות לנצל אמצאה•
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טריטוריאלייצורהואפטנט
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?  כשיר לרישום כפטנטמה 

:בישראל

,חדשהשהיא,טכנולוגיתחוםבכלתהליךשהיאוביןמוצרשהיאבין,אמצאה"•

אמצאההיא–המצאתיתהתקדמותבהוישתעשייתילשימושניתנת,מועילה

:"פטנטכשירת

apparatus-מוצר«

method-תהליך«

חדשה«

אמצאתיתהתקדמות«

ומשתנהברורלא-טכנולוגיתחום«

סובייקטיבי-מועילה«

usefulness6–תעשייתישימוש«
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?  לרישום כפטנטלא כשיר מה 
:עלפטנטלקבלניתןלאבישראל

(אפשריוטרינריטיפולאבל)האדםבגוףרפואילטיפולתהליכים•

עסקיותשיטות•

PERתוכנה• SE.

:לרשוםניתןויפןב"בארה,זאתלעומת

אדםבבנילטיפולשיטות,עסקיותשיטות•

:ובאירופה

גוףעלהמבוצעותתרפויטיאוכירורגיטיפולשלשיטותעלפטנטיםמתןאוסרהחוק•

,מדעיותתגליות,עסקיותשיטותעלפטנטלרשוםאפשרותאין.החיהאוהאדם

PERותוכנהומשחקיםמחשבתייםתהליכים SE.
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?  מהם התנאים לקבלת פטנט
וביןבישראלבין,בפומבינתפרסמהלאהאמצאה–חדשנות•

הבקשהתאריךלפני,להמחוצה

לפיאותהלבצעיכולמקצועשבעלבאופןתיאורידיעל(1)

התיאורפרטי

אותהלבצעיכולמקצועשבעלבאופן,הצגהאוניצולידיעל(2)

התקדמותכוללתהאמצאה–המצאתיתהתקדמות•

,בתחוםממוצעמקצועלבעלמאליוהמובןכעניןנראיתשאינה

.הבקשההגשתתאריךלפנישנתפרסמוהידיעותסמךעל
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לצילום המעי  קפסולה–דוגמא לפטנט 
בעלת שני ראשים  

US 9,078,579

Given Imaging

Granted: July 14, 2015

In vivo sensing device 
with a flexible circuit 
board
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קתטר בלון מחולק–דוגמא לפטנט 

US 9,352,134 

LUMENIS

Granted: May 31, 2016

Segmented balloon 
catheter
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מה כוללת בקשה לפטנט

הפירוט יכלול תיאור דרכי הביצוע  –פירוט האמצאה 1.
לבצעהשעל פיו יוכל בעל המקצוע של האמצאה
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מה כוללת בקשה לפטנט

הפירוט יכלול תיאור דרכי הביצוע  –פירוט האמצאה 1.
שעל פיו יוכל בעל המקצוע לבצעהשל האמצאה 

הצורךלפי שרטוטים2.



מה כוללת בקשה לפטנט

תיאור דרכי הביצוע  הפירוט יכלול –פירוט האמצאה 1.
שעל פיו יוכל בעל המקצוע לבצעהשל האמצאה 

הצורךלפי שרטוטים 2.

יסתיים בתביעה או בתביעות הפירוט -תביעות 3.
נובעת  ובלבד שכל תביעה , המגדירות את האמצאה

בפירוטמהמתואר באופן סביר 
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?למה להגיש בקשות לפטנט
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?למה להגיש בקשות לפטנט

י"עליישמהכיצדלגלותאוהאמצאהאתלהעתיקניתןאם•
reverse engineeringהרחבהההגנהאתיתןפטנט,המוצרשל

.העתקהולמנועמתחריםלחסוםמנתעלביותר
הסכמיעלחתימהאוהאמצאהעלזכויותמכירתמאפשרפטנט•

.אחרותחברותעםהאמצאהניצולרישיון
שישבשוקאחריםשחקניםמולאסטרטגישימושמאפשרפטנט•

.חוסמיםפטנטיםלהם
שלהשוויהערכתאתגדילממשמעותיפטנטיםפורטפוליו•

אומיזוג/למכירה,השקעהלגייסהסיכוייםאתוכן,החברה
.הנפקה
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י חברות  "הגשת בקשות לפטנט ע
ישראליות
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?לא להגיש בקשה לפטנטנעדיף מתי 
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פטנט על שיטה שאינה ישימה או –חוסר היתכנות טכנולוגית •
לעיתים עדיף לדחות הגשת . אינו בעל ערך גבוה, משתלמת

.הבקשה עד השלמת אב טיפוס או הוכחת היתכנות

במקרים בהם קשה ללמוד מתוך המוצר כיצד להעתיק אותו •
. סוד מסחרילעיתים עדיף לשמור על , (למשל נוסחה ייחודית)

האם היתרון של הגנה פטנטית על אלגוריתם מצדיק לגלות •
.  אותו ולא לשמור כסוד מסחרי



? מהי הפרת פטנט

שניתןהמונופולהיקףאתהמגדירותתביעותבסטמסתייםהפטנט•

לבעליו

כפפהשלהתאמה–נלקחוהאלמנטיםכל–מילוליתהפרה•

(ההפרה)ליד(התביעות)

האמצאהעיקרניצול•

עושההמפראבלנלקחלאאחדאלמנט–באקוויוולנטייםשימוש•

.אלמנטאותושלמכאניבאקוויוולנטשימוש
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תביעות על הפרת פטנט 
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November 30, 2011 

Given Imaging Files Patent Infringement Lawsuit in Korea 

Against Intromedic

April 21, 2014

ITC Rules Mellanox Does Not Infringe Avago's Laser 

Driver Patent

Sept. 30, 2015 

Microsoft, Google Agree to Dismiss All Pending 

Patent Infringement Lawsuits

Companies had been litigating about 20 patent-

infringement cases



?איך משתלבים הפטנטים בתהליך הפיתוח

:ליווי צמוד לאורך תהליך הפיתוח מאפשר לזהות אמצאות מוקדם ככל שניתן

בשלב הוכחת התכנות•

בתחוםשל פטנטים מיפוי מקיף –

?design aroundיש פטנטים חוסמים שמצריכים האם –

פטנטביליים ואמצאותאיסוף רעיונות –

Preliminary Designהבשלב •
ואמצאותרעיונות המשך איסוף –

אנשי הפיתוח  שיתוף . לבחינת גילויי האמצאה שנאספוהכנת פורום פטנטים –
דירוג או סדר עדיפויות להגנה על האמצאות  בחברה על מנת לקבוע והשיווק 

שזוהו  

?מסחרייםסודות יש מקום לשמירה על האם –
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?איך משתלבים הפטנטים בתהליך הפיתוח

–Detailed Designה בשלב •
בדיקה שכל האמצאות שנכנסו לגירסת המוצר מכוסות בבקשת פטנט או  –

לפחות נשקלו להגשה   

!(  ורק הם)שהפטנטים הרלוונטים לוודא –המוצר השקת /שיווקלפני •
ב"רשומים על מוצרים שמיועדים לארה

מומלץ  , ללקוח או משקיע פוטנציאלילפני כל תערוכה או מצגת •
לוודא שלא נכלל חומר סודי שעליו נרצה להגיש בקשה לפטנט

לקבוע מהו אופן ההגשה המועדף עבור החברה לפי הדירוג של •
חשיבות האמצאות

לתחזוקההקצאת תקציב הפטנטים והערכת העלויות והזמן הצפויים •
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בקשה  דוגמא להגשת –זרימה תרשים 
לפטנט

הגשה
ראשונית

הגשת
PCT

חודשים12 6
חודשים

פרסום  
הבקשה

חודשים12

חודשים30

הגשות
שלב 
לאומי

דוח
בחינה

ראשון  

, שנים1-3
תלוי מדינה  

ותחום

מענה  
ראשון

3-6
חודשים

דוחות  
ומענים  
נוספים

קיבול
הבקשה
וקבלת
פטנט

תשלום
חידושים

2-3כ 
שנים

שנים3-5



?  באילו מדינות כדאי לרשום

למכור או לייצר את המוצר, רצוי להתמקד במדינות בהן נרצה לשווק•

במדינות בהן המתחרים שלנו מייצרים או מוכרים•

יש לקחת בחשבון את אפשרויות האכיפה במדינות בהן מגישים בקשה לפטנט•

רצוי להגדיר סדרי עדיפויות לבקשות בהתאם לדרגת חשיבותן עבור החברה  •
 nice“או רעיונות שהם , האם הבקשה כוללת חומר שהינו הליבה של המוצר)

to have "ולהגיש במספר רב או מצומצם של מדינות  , (אבל לא חוסמים
.בהתאם
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פרסום האמצאה

:מוקדםפרסוםנחשבמהלגבימשלהכלליםישמדינהלכל
GRACE"או,חסדתקופתקיימתלעיתים• PERIOD"בקשהלהגישניתןבה

.מטעמומישהואוהממציאידיעלהאמצאהפרסוםלמרותלפטנט

GRACE–ב"בארה• PERIODבחשבוןלקחתישאך–הפרסוםמיוםשנהשל
FIRST"שלהשינויאת TO FILE"2013במרץ16משחל.

המבקש,מוכרתבינלאומיתבתערוכההוצגההאמצאהאםרק–באירופה•
GRACEלזכאי PERIODהיותרלכלשנהחצישל.

GRACEאין–ובישראלביפן• PERIODעלוליםפרסוםאוחשיפהכל.כלל
הפטבקשתנגדלשמש

עלול להחשב , מצומצםאפילו בפורום , פרסום או הצגת הרעיון
25!כפרסום ולמנוע קבלת פטנט



בקשת פטנט פרוביזורית

הדרישותבכלמחויבתשאינהבקשהלהגישמאפשר(בלבד)האמריקאיהפטנטיםמשרד•
הרגילותהפורמליות

.רגילההגשהמעלותזוליםפרוביזוריתבקשהשלהגשהדמי•

.מלאהבקשהלהגישחובהישואז,שנההואפרוביזוריתשלחייהאורך•

אחתבכלבקשהלהגישניתןהשנהבתום,פריזאמנתחוקיחליםפרוביזוריתבקשהעל•
.האמנהעלהחתומותמהמדינות

פעריםייווצרושלאמנתעלשניתןככלמקיףלהיותצריךהפרוביזוריתבבקשההתיאור•
דיןאתלסכןעלוליםופעריםמאחר,המלאההבקשהלביןהפרוביזוריתשלהתוכןבין

הבקשהשלהקדימה

.פטנטלקבלת(ממילאהארוך)הזמןמשךאתתאטפרוביזוריתבקשה•
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2015לפי חברות בשנת PCTפרסומי 
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סיכום  
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תודה על ההקשבה


