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 רקע כללי

, שעניינה 'הפחתת הנטל הרגולטורי', נדרשים כלל משרדי 77.01.04, מתאריך 7008בעקבות החלטת ממשלה מס' 

דו"ח זה מציג את עיקרי הנושאים שעלו בתהליך ואת תכנית הממשלה לבצע תכניות להפחתת הנטל הרגולטורי. 

 משרד המשפטים להפחתת הנטל הרגולטורי ברשות הפטנטים.  

 

כללה בנספח להחלטת הממשלה, ולכן תהליך גיבוש התכנית להפחתת הנטל הרגולטורי בוצע בה רשות הפטנטים נ

 7105(. יצוין כי בשל הניסוי המקדים, התהליכים שבוצעו בשנת pilot, שהיוותה שנת ניסוי מקדים )7105בשנת 

 ית.פטורים מן החובה למדוד את הנטל הרגולטורי ואת שיעור הפחתת הנטל הצפוי בעקבות התכנ

 

מנת להנגיש את הדו"ח גם לקהל שאינו בקיא בתחום, מונחים מסוימים פושטו ואינם בהכרח -בנוסף, יודגש כי על

 מדויקים מבחינה משפטית.

 

 פעילות הרגולטור: הסבר כללי ונתונים בסיסיים  –חלק א 

 

 האינטרס הציבורי 

 הקניין הרוחני התעשייתי, אשר מאפשרים מתןבחינה ורישום של זכויות על פי חוקי  על אמונה הפטנטים רשות

 . אחרים של החוקיות זכויותיהם עם הוגן איזון תוך, בישראל התעשייתי הרוחני הקניין על נאותה משפטית הגנה

 התקדמות את העסקית ומשרתת בזירה חדשנות תעשייתי מאפשרת רוחני קניין זכויות לע יעילה להגנה האפשרות

בציבור באופן  אותם ולהפיץ אותם והעיצובים לפתח 1מצאותאה בעלי את מתמרצת שהיא בכך ,הטכנולוגיה

 ויות קניין רוחני תעשייתי מעניקרישום של זכ .המאפשר להמשיך ולפתח על בסיסם אמצאות ועיצובים נוספים

 2וודאות לציבור בדבר היקף ההגנה שניתן.

 

 הפטנטים רשות פעילות

-ו מסחר סימני, מדגמים, פטנטים) מחלקות עיקריות ארבע בה קיימות, הפטנטים רשות של תפקידה מימוש לצורך

PCT: Patent Cooperation Treaty )בפעולות הבאות העוסקות: 

  וחידוש פטנטים שהוענקו פטנטיםהענקת  

 וחידוש סימנים רשומים מסחר סימני רישום 

 מקור כינויי רישום 

 עיצובים תעשייתיים( מדגמים רישום(. 

, פטנטים ולרישום היתר, בהליכים הנוגעים לבחינה בין, העוסקת, המשפטית המחלקה פועלת אלה לקותמח לצד

  בוחנים. החלטות על אלה והשגות זכויות לביטול בקשות ,(למתן פטנט תתנגדו)למשל ה ומדגמים מסחר סימני

                                                 

 אמצאה = המצאה, פתרון לבעיה או קושי. 1
יצוין כי זכויות קניין רוחני ניתנות לביטול בכל עת, אם יתברר כי לא היו כשירות מלכתחילה או בנסיבות אחרות הקבועות בחקיקה  2

 הרלוונטית.
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 בתחומי לקהל והדרכה מידע מספקת, מסחר וסימני פטנטים לרישום בינלאומיות בבקשות מטפלת הרשות, בנוסף

 .פטנטים עורכי רישוי הסדרת על ואחראית בתחומים אלה חקיקה הליכי שותפה בקידום, עיסוקה

 

 הבסיס החוקי לפעילות הרשות

התהליכים המרכזיים בפעילות הרשות: הליך בחינת בקשה לפטנט,  5-תהליך הפחתת הנטל הרגולטורי התמקד ב

 פטנטים, רישום סימני מסחר ורישום מדגמים )עיצובים(. התנגדות למתן פטנט, רישוי עורכי

 

 דברי החקיקה המרכזיים לפיהם פועלת הרשות בתחומים אלה הם:

הליכי  3בין היתר, בהיבטים הקשורים לכשירות אמצאה לפטנט, : החוק עוסק,0962-ז"התשכ, הפטנטים חוק .0

רישומו, הזכויות שמקנה פטנט רשום ואמצעי האכיפה של זכויות אלה. כן מסדיר החוק את עיסוק עורכי 

 הפטנטים והוראות המשמעת שיחולו עליהם.

התקנות עוסקות, בין היתר,  – 0968-ח"התשכ( ואגרות מסמכים, דין סדרי, הרשות נוהלי) הפטנטים תקנות .7

כמו כן,  באופן הגשת בקשה לפטנט, בחינתה, סדרי הדין בהליכים בפני הרשם ובאגרות המשולמות לרשות.

 את בחינות ההסמכה לעורכי פטנטים ואת תקופת ההתמחות.התקנות מסדירות 

התקנות מסדירות את  – 0996-ו"התשנ(, פטנטים בענייני פעולה שיתוף בדבר האמנה יישום) הפטנטים תקנות .3

מאפשרת להגיש בקשת פטנט למספר מדינות באופן  PCT-. אמנת הPCT-אופן הגשת בקשות בהתאם לאמנת ה

מאוחד, המקל על המבקש את תהליך הגשת הבקשות לעומת הגשתן ישירות בכל מדינה ומדינה. הצורך 

בלת לתחומי המדינה ותו של הפטנט זכות טריטוריאלית המוגבהסדרת הגנה על פטנט במדינות שונות נובע מהי

 שהעניקה אותו. הבחינה בכל מדינה מתבצעת בהתאם לדין הלאומי שלה.

, תנאים לרישום סימן מסחרהפקודה מעגנת את הליך רישום  - 0927-ב"תשל, ]נוסח חדש[ מסחר סימני פקודת .4

ועוד. הבוחנים בודקים את כשירות הבקשות לפי  , הליכים למחיקה וביטולסימן בפנקס, תוקפו, זכויות בעליו

 . 0941תקנות סימני המסחר, הפקודה ולפי 

-ביןהתקנות מסדירות את אופן הגשת בקשות  – 7112-תקנות סימני מסחר )יישום פרוטוקול מדריד(, תשס"ז .5

אשר מאפשרת להגיש  ,שישראל צד לה ,אמנה ולאומיות בהתאם לפרוטוקול מדריד. פרוטוקול מדריד הינ

במקום להגישה באופן ישיר בכל מדינה ומדינה. הבקשה נבחנת בכל  לאומית לרישום סימן מסחר-בקשה בין

 מדינה בנפרד בהתאם לחוק הלאומי והזכות שניתנת באותה מדינה הינה טריטוריאלית.

פקודה ותקנות מתקופת המנדט, המסדירות את  - 0975תקנות המדגמים, ; 0976פקודת הפטנטים והמדגמים,  .6

 רישום הזכויות במדגם והיקף ההגנה שהוא מעניק. 

ים בזירה העולמית, הפקודה והתקנות ארכאיות ואינן נותנות מענה לאור ההתפתחות הטכנולוגית ובשל שינוי

"חוק העיצובים". הצעת  -לסוגיות רבות בתחום המדגמים. לפיכך, הפקודה עתידה להיות מוחלפת בחוק  חדש 

החוק עברה קריאה ראשונה בכנסת ונמצאת בדיונים בוועדת הכלכלה, בהכנה לקריאה שנייה ושלישית. לאחר 

 יותקנו גם תקנות חדשות להפעלתו. פרסום החוק,

 יובהר כי קיימים דברי חקיקה נוספים שלא פורטו לעיל בשל היותם פחות מרכזיים בפעילותה השוטפת של הרשות.

 

                                                 

של התקיימות התנאים היא בחינה מהותית שנתונה לשיקול דעת הבוחנים, שהם  החוק מפרט את התנאים למתן פטנט. הבחינה 3
 מהנדסים ומדענים המומחים בתחום האמצאה.

http://www.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/legalinfo/Documents/patents_law_11_27_01_14.docx
http://www.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/legalinfo/Documents/Patents_regulations_1968_10_11_2016_update.docx
http://www.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/legalinfo/Documents/%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%aa%20%d7%94%d7%a4%d7%98%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%9d%20%28%d7%99%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%9d%20%d7%94%d7%90%d7%9e%d7%a0%d7%94%20%d7%91%d7%93%d7%91%d7%a8%20%d7%a9%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%a3%20%d7%a4%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%94%20%d7%91%d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%a0%d7%99%20%d7%a4%d7%98%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%9d%29.docx
http://www.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/Units/trademarks/Documents/TMpkuda16062011.docx
http://www.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/legalinfo/Documents/TM%20regulations_1940_Updated%202015.docx
http://www.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/legalinfo/Documents/MadridNew.docx
http://www.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/legalinfo/Documents/PatentsandDesignsordinance.doc
http://www.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/legalinfo/Documents/designs_regulations_07_2014.docx
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 בנוסף, קיימות הנחיות מנהליות, הזמינות באתר הרשות: 

הוראות העבודה לפיהן פועלים עובדי הרשות, לרבות בוחני הפטנטים, סימני המסחר  – הוראות עבודה .0

 בבחינת בקשות לרישום זכויות קניין רוחני תעשייתי. ,והמדגמים

 ,הנחיות מינהליות שמפרסם הרשם לציבור מעת לעת הנוגעות להיבטים שונים של עבודת הרשות – חוזרי רשם .7

למשל כללים שמבנים את שיקול הדעת של הבוחנים בבחינת בקשות לפטנט, הסדרת היבטים הנוגעים לרישוי 

 ות( ועוד.של עורכי פטנטים )התמחות, בחינות ופטור מבחינ

 

 הרחבה על פעילות רשות הפטנטים

 פטנטל בחינת בקשה

 להעניק אשר מחייבת אותו 4אמצאה כשירה לפטנט, לבעל מדינה ידי-על הניתנת קניינית-משפטית זכות הוא פטנט

 זמן למשך כדין שלא בה להשתמש מאחרים למנועמאפשרת לו  ובמקביל לידע הגלום באמצאה גישה הרחב לציבור

 (. בישראלשנה ממועד הגשת הבקשה  71 למשך כלל בדרך) קצוב

 

הפטנט ופרסום הבקשה להתנגדויות  לרישום הבקשה של בחינה לאחר רק תעודת פטנט תעניק הפטנטים רשות

בוחני הפטנטים הם מהנדסים ומדענים המומחים בתחומי האמצאות השונים, כגון: כימיה, רוקחות,  הציבור.

באמצעות קריאה של פרסומים בתחום של הבקשות, בעיקר מבצעים בחינה מהותית  מכניקה, פיזיקה ועוד, אשר

יש בה שהישראלי, בין היתר, שהיא אכן חדשה ו הדין בדרישות עומדת שהבקשה הבחינה מוודאתהאמצאה. 

 במסגרת בינלאומיות בקשות והן ישראליות בקשות הן בוחנים שברשות הפטנטים בוחני. התקדמות המצאתית

  .PCT -ה אמנת תחת בינלאומית ובחינה חיפוש כרשות הרשות של פעילותה

 

 5והוענקנתוני פטנטים ש

 6פטנטל בקשהלטיפול ב ממוצעזמן  הוענקופטנטים שמספר  שנה

 חודשים 56 3,984 7104

 חודשים 61.4 4,497 7105

 

הינה ההודעה הראשונה תהליך בחינת בקשה לפטנט מורכב מבחינה ראשונה ובחינות חוזרות. בחינה ראשונה 

מביאים למסקנה כי  ,לדעתו ,ששולח הבוחן למבקש הפטנט ובה הוא מעלה את הליקויים שבבקשת הפטנט אשר

המבקש רשאי להשיב להודעה זו. בעקבות תשובתו,  7בקשת הפטנט אינה עומדת בדרישות הכשירות שקובע החוק.

ולשינויים שערך בבקשה לפטנט בעקבות הודעת  נבחנת הבקשה בבחינה חוזרת, בשים לב לטענות מבקש הפטנט

                                                 

 נט, למשל היותה חדשה ובלתי מובנת מאליה לבעל מקצוע בתחום.החוק מפרט דרישות ההופכות אמצאה לכשירה לפט 4
משך הבחינה הכולל נובעת מהקצאת משאבים לפעילות רשות החיפוש העלייה בממוצע , רשות הפטנטים. 7105דו"ח שנתי לשנת  5

שנים והיו  5-לסיום טיפול בבקשות שבחינתן החלה לפני למעלה מ 7105( ומושפעת מהעדיפות שניתנה בשנת PCTוהבחינה הבינלאומית )
ת בתפוקות, בעוד שהשפעותיו צפויות לבוא בוצע שינוי ארגוני במחלקת הפטנטים שהוביל לירידה זמני 7105בשלות לקיבול. כמו כן, בשנת 

 לידי ביטוי בשנים הקרובות בגידול בתפוקות והורדת משך הבחינה.
 .נתונים אלה אינם כוללים את משך הזמן הנדרש לבירורה של התנגדות במידה וכזו מוגשת לאחר קיבול 6
 ומדים בתנאים לקיבול הבקשה.הבוחן מתייחס הן לליקויים טכניים בבקשה והן לליקויים מהותיים שאינם ע 7

http://www.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/Units/patent/HoraaotAvoda/Pages/default.aspx
http://www.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/Units/patent/HoraaotAvoda/Pages/default.aspx
http://www.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/legalinfo/Pages/Rasham_Publication.aspx
http://www.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/legalinfo/Pages/Rasham_Publication.aspx


6 

הבוחן. בין המבקש לבין הבוחן עשויות להיות ארבע התכתבויות ואף יותר עד לגיבוש העמדה הסופית על ידי 

 חודשים בממוצע, לא כולל אורכות. 8-כל סבב התכתבות מאריך את הבחינה בכ הבוחן.

 

 8נתוני בחינה ראשונה

 שנה
 מספר בקשות 

 שונה שטופלולבחינה רא
 לטיפול בבחינה ראשונה ממוצעזמן 

 חודשים 79.4 *4,946 7104

 חודשים 31.4 **5,230 7105

 בקשות בינלאומיות. 820 בנוסף, נבחנו באותה שנה*   

 .בקשות בינלאומיות 0,125בנוסף, נבחנו באותה שנה **  
 

 9נתוני בחינה חוזרת

 שנה
 מספר בקשות 

 חוזרת שטופלולבחינה 
 חוזרתלטיפול בבחינה  ממוצעזמן 

 חודשים 4.7 01,216 7104

 10חודשים 5.5 01,073 7105

 
 

עברה מחלקת הפטנטים שינוי ארגוני משמעותי ביותר, במהלכו הסתיים תהליך האיוש של דרג מנהלי  7105בשנת 

ביניהן , . לראשי הצוותים הוגדרו סמכויות מקצועיות וניהוליות חדשות7103שהחל בשנת  (ראשי צוות)ביניים 

. השפעות ISO-9001, באמצעות ביצוע בקרת איכות בהתאם לתקן האיכות איכות הבחינהקבלת אחריות ישירה ל

 .ים הקרובותמשך הבחינה צפויות להיראות בשנ וצמצוםגידול בתפוקות השינוי ארגוני זה על איכות הבחינה, 

 

 הליכי התנגדות למתן פטנט

לאחר שאמצאה נמצאת ככשירה למתן פטנט על ידי בוחן פטנטים, היא מפורסמת ביומן הפטנטים באינטרנט. אדם 

 מיום חודשים 3 תוך פי העילות הקבועות בחוק( רשאי להגיש את התנגדותו-המעוניין להתנגד למתן הפטנט )על

 . הפרסום

 

בפני רשם הפטנטים, סגניתו או פוסקת בקניין רוחני. במהלך הדיונים נבחנת עילת ההתנגדות, הדיונים נערכים 

את  לקבל אםה ו:החלטת את היושב בדין נותן ולבסוף פי הצורך,-על ומומחים דיםע נשמעות טענות הצדדים וכן

 המחוזי.  הצדדים רשאים לערער על ההחלטה לבית המשפט .הלדחות או ,במלואה או בחלקה ,ההתנגדות

 

                                                 

 , רשות הפטנטים.7105, רשות הפטנטים; דו"ח שנתי לשנת 7104דו"ח שנתי לשנת  8
 לעיל. 9

 .חודשים 01-כתוצאה מעדיפות שניתנה לבקשות הממתינות למענה למעלה מזמן ההמתנה עלה  10
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נובע , כולל הדיון בערעור, אם הוגש. מכאן עד לסיום הליכי ההתנגדות הפטנט אינו ניתןמוגשת התנגדות, כאשר 

יינתן הפטנט, יהיה זכאי בעל יחד עם זאת, קובע החוק כי אם  .Pre Grant Opposition -שמה של ההתנגדות 

ום פרסום הבקשה להתנגדויות, וכן לפיצוי הפטנט לפיצוי מלא בגין הפרתו באופן רטרואקטיבי החל מי

למועד פרסום  )המוקדםממועד פרסום הבקשה לפטנט לעיון הציבור רטרואקטיבי בגובה תמלוגים סבירים החל 

 .(הבקשה להתנגדויות
 

 11נתוני ניהול התנגדות לפטנט

 התנגדויות שהוגשומספר  שנה

7104 51 

7105 38 

 

 .חודשים 72-כ: (7107-7105הליכי התנגדות שהסתיימו בין השנים  035-)ב משך הליך ממוצע

 12.חודשים 27-כשהתנהלו עד תום: הליכים משך ממוצע של 

 

 רישוי עורכי פטנטים

לפטנטים, לעורך פטנטים הרשום בפנקס עורכי הפטנטים הזכות הייחודית לעסוק בישראל בשכר בבקשות 

סמך המוגש לרשם, לרשות או למשרדי פטנטים במדינה אחרת, ולייצג ולטפל כל מ למדגמים ולסימני מסחר, להכין

 בכל הליך לפני הרשם ברשות.

 

 ספר דרישות:מעל מנת להיות מוסמך כעורך פטנטים יש לעמוד ב

 ;תושב ישראל .0

הנדסה, כימיה, פיסיקה, ביולוגיה, רוקחות או מדעי  מיבעל השכלה גבוהה בתחורשום כמהנדס או  .7

 המחשב;

 אצל עורך פטנטים; התמחות במשך שנתיים סיום .3

 )עברית ואנגלית(; ובשפות הפ-לבחינות בכתב, בעבבהצלחה  עמידה .4

 תשלום אגרת רישום בפנקס. .5

 

 נתוני רישום בפנקס

 שנה
מספר עורכי הפטנטים 

 הרשומים בפנקס

מספר הבקשות לחידוש רשיון 

 שטופלו

 *351-כ 456 7104

 *351-כ 422 7105

                                                 

מתוך מחקר אמפירי שערכה רשות הפטנטים בנוגע להליכי התנגדות. נתוני המחקר ומצגת המפרטת את עיקריו ומסקנותיו מפורסמים  11
 .grant_Oppositions.aspx-ts/RashamHaptentim/legalinfo/Pages/Prehttp://www.justice.gov.il/Uniבקישור: 

 מרבית ההתנגדויות נזנחות בשלבים מוקדמים של ההליך. 12

http://www.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/legalinfo/Pages/Pre-grant_Oppositions.aspx
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 נתוני בחינות

 שנה
נבחנים בבחינות  מספר

 הסמכה לעורכי פטנטים
 שיעור מעבר בבחינות

 61% -כ **97   7104

7105 84 * 

  

 לא קיימים עדיין נתונים מדויקים לשנה זו. *

 נבחן שנרשם לשתי בחינות באותו מועד נספר פעמיים.** 

 

 מסחר סימני רישום

 מספקי או היצרנים את המשמשים, אלה של צירופים או צלילים, דמויות, מילים, ספרות, אותיות הם מסחר סימני

 לבעליו מעניק המסחר סימן רישום. הצרכן ידי על שיזוהו כך, שירותיהם או סחורותיהם את לסמן כדי השירותים

 לעצמו לבנות לבעליו מאפשר והסימן, נרשם הוא בגינם השירותים או הסחורות לגבי בסימן ייחודית שימוש זכות

יצרנים הטעיה או בלבול בין  ומונע הצרכנים את משרת הסימן רישום, בנוסף. ממתחריו עצמו את ולבדל מוניטין

 . שונים או משווקים

 

 המחלקה בוחני. הגשתן מועד לפי לבחינה וממתינות, מסחר סימני למחלקת מוגשות מסחר סימני לרישום הבקשות

 . העבודה של המחלקה וקובץ הוראות 13החקיקה לפי לרישום הבקשות כשירות את בודקים

 

 כל שנים עשר של נוספות לתקופות לחדשו ניתן זו תקופה לאחר. שנים לעשר הוא רשום מסחר סימן של תוקפו

הבקשה,  של בחינה לאחר רק סימן המסחר תרשום את הפטנטים רשות .מתאימה אגרה לתשלום בכפוף, אחת

 (.Pre Grant Oppositionניהול הליך ההתנגדות, אם הוגשה כזו )פרסום הבקשה להתנגדויות הציבור, ולאחר 

 

 קשות לרישום וסימני מסחר שנרשמונתוני ב

 שנה

סה"כ מספר בקשות 

רישום סימן מסחר ל

 14שהוגשו

סימני סה"כ מספר 

 המסחר שנרשמו
 רישום ל ממוצעזמן 

 חודשים 02.7 6,806 *9,794 7104

 חודשים 08.3 2,600 **01,453 7105
 

 בקשות בינלאומיות. 4,650 -בקשות לאומיות ו 4,643* מתוכן        

 .בקשות בינלאומיות 5,690-בקשות לאומיות ו 4,267** מתוכן      

 

                                                 

 .4ראו פירוט לעיל בעמ'  13
 כלומר בממוצע, כמות הבחינות היא כפולה. יצוין כי בממוצע, בקשה אחת הינה לרישום של שני סוגים, 14
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 רישום מדגם

ביחס למוצרים מדגם רשום ניתן עבור עיצוב מוצר תעשייתי חדש או מקורי, והוא מאפשר לבעליו למנוע את ניצולו 

לעודד יוצרים באופן בלתי מורשה. המדגם מספק הגנה על הצורה האסתטית של המוצר, ומטרתו היא מאותו סוג 

 .ומעצבים לפתח עיצובים שונים ועל ידי כך לקדם את התעשייה

 

בקשות לרישום  0,244) ביחס לכמות העשייה בתחום העיצוב הישראלי היקף השימוש בזכות המדגם כיום נמוך

נועדה ה הקיימת בתחום הינה מיושנת. הצעת חוק העיצובים שנדונה כיום בכנסת והחקיק (7105מדגם בשנת 

הקניית הגנה של בחוק עדכני, והיא כוללת שינויים מהותיים אשר יקדמו אפשרויות הפקודה הקיימת להחליף את 

כך , לתוקף והחוק ייכנסחוק הככל שתקודם הצעת  .70-מאה השל ה םמשפטית לעיצובים בישראל בהתאמה לצרכי

 .תוכל ישראל להצטרף להסדר האג לרישום בינלאומי של עיצובים במדינות החברות בהסדר

 

 .בו ברגולציה הקיימת שינוייםכעת הוחלט שלא לערוך , בתחום זהבקרוב הצפויים חקיקה ה ילאור שינוי

 

 רגולציה ורגולטורים משיקים

 רשות הפטנטים:ישנם מספר גופים עימם קיימות נקודות השקה ברגולציה של 

 של שיווק היתר לקבל נדרשות ,תרופה בישראל לשווק המעוניינות ,פרמצבטיות חברות – הבריאות משרד .0

כך שהמועד ב, היתר בין, ביטוי מקבלת לרגולציה של רשות הפטנטים השקהה. הבריאות ממשרד התרופה

נמנה ממועד קבלת היתר שיווק ממשרד  15להגשת בקשה לרשם הפטנטים לקבלת צו להארכת תקופת הגנה,

 הבריאות.

 זולת, חיים בעלי או צמחים של חדשים זנים על פטנט יוענק לא, הפטנטים לחוק בהתאם – החקלאות משרד .7

 מטפחים זני רישום באמצעות מוענקת אלו על הגנהככלל, . מהטבע הופקו שלא ביולוגיים-מיקרו אורגניזמים

 עליו אמון משרד החקלאות. וצמחים

 רשום מסחר סימן שהוא בשם חברה רישום על אוסר 0999-ט"תשנה ,החברות חוקל 72סעיף  – החברות רשם .3

 .להטעות כדי עד לו הדומה שם או

מנהל המכס רשאי לעכב טובין המפרים א לפקודת המכס ]נוסח חדש[ 711בהתאם לסעיף  –מנהל המכס  .4

רשום.  לצורך כך, המכס פונה למחלקת סימני מסחר כדי לברר זכויות רשומות, לכאורה זכויות בסימן מסחר 

 או מקבל הודעה מבעל הזכויות.

  

תכנית העבודה לטיוב רגולציה, לא הייתה משמעות להשקה ליצוין כי בכל הנוגע לעומסים שעלו בתהליך ו

 לרגולציות אלה.

 

 

                                                 

 .הפטנטים חוק של' ד בפרק 0'ב לסימן בהתאם 15
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 תכנית המשרד להפחתת הנטל – בחלק 

 עם הציבור סיכום תהליך השיח

השיח עם בעלי העניין כלל קול קורא שהופץ בתפוצה רחבה ופנה לכלל הציבור להגיש עמדות בכתב בעניין 

הרגולציה של רשות הפטנטים. בהמשך, התנהל שיח ממוקד יותר מול ועדת הפטנטים בהתאחדות התעשיינים, 

ם, חברות המבקשות פטנטים, חברות עורכי פטנטים, ארגונים העוסקים בתחום דיני הקניין, ארגונים מייצגי

מתחרות למבקשי פטנטים ועורכי דין העוסקים בתחום. השיח נערך באמצעות שולחנות עגולים, פגישות, ראיונות 

ומענה על שאלונים. עיקר ההתעניינות בשיח הגיעה מצד גורמים העוסקים בתחום הפטנטים, לכן רוב העומסים 

 שמהווה את עיקר הדו"ח ותכנית העבודה לטיוב רגולציה.שעלו מן הציבור היו בתחום זה והוא 

נציגי  .ידה-, והעומסים מופו עלKPMGחייקין -בעזרת חברת הייעוץ סומךאת השיח הל אגף תכנון ומדיניות ני

 .לא נכחו בתהליך השיח רשות הפטנטים

 

 במסגרת השיח הובעו דעות משני כיוונים מנוגדים:

  מעוניינים להביא לייעול תהליך רישום פטנט, שיפורו וקיצורו.וגופים המבקשים לקבל פטנטים 

  אחרים טוענים כי המצב הנוכחי מאזן בין האינטרסים של הגורמים השונים )בעלי הפטנט, מתחריו

והציבור(, וכי שינויים בתהליכים עלולים להטות את הכף לטובת מבקשי הפטנטים ובכך להביא לחסם 

יש שטענו שהמצב כיום כבר נוטה לטובת מבקשי הפטנטים ויש לפעול  תחרות במשק ולפגיעה בצרכנים.

 לאיזונו.

האיזון בין האינטרסים השונים נלקח בחשבון בכל שינוי שנערך בשיטת הפטנטים בארץ, וגם תכנית העבודה לטיוב 

 הרגולציה נבנתה תוך שמירה על איזון זה.

 

 סיכום עומסים ברגולציה הקיימת והמענה להם

פורטו העומסים המרכזיים שזוהו בתהליך והמענה שהרשות מציעה להם בתכנית העבודה לטיוב בפרק זה י

 ידי בעלי העניין מצורפת בנספח לדו"ח זה.-רגולציה. רשימת העומסים שזוהו על

 

 תהליך הבחינה של בקשה לפטנט . התמשכות0

 . חודשים 31 -כ הוא הבחינ לתחילת ההמתנה ומשך חודשים 56-כ הוא פטנטל בחינת בקשהל הממוצע הזמן משך

ואינה  חודשים שבמהלכם בקשתו אינה מתפרסמת 08הליך הבחינה של בקשה לפטנט מאפשר למבקש תקופה של 

תקופה זו נועדה לאפשר למבקש לשקול את צעדיו, לגייס משקיעים ולקבל חוות דעת ראשונית ביחס  16.נבחנת

י בקשות לפטנט אינן נבחנות באופן מיידי. המתנה ארוכה לכשירות האמצאה לפטנט. על כן מקובל בעולם כ

היינו היחס בין מספר הבוחנים למספר הבקשות הלאומיות רשות, דלתחילת הבחינה נובעת מן העומס המוטל על ה

  .והבקשות של רשות החיפוש הבינלאומית

 

                                                 

 אלא אם כן המבקש יבקש בחינה על אתר, בהתאם לחוק. 16
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 והן העלויות הכרוכות בו גובה על הן משליכה התהליך התמשכות. מחירים גם ישנם מדי ארוכה המתנה לתקופת

 הפוטנציאליים ומתחריו, התקבלה בקשתו כי לדעת מעוניין הפטנט מבקש: העניין בעלי בקרב הוודאות חוסר על

 שייצא מתחרה גורם כי זה בהקשר להדגיש יש. שוק באותו לתחרות להיכנס להם יתאפשר אם לדעת מעוניינים

 זו תקופהחלק מ על גם לתביעה עצמו יחשוף, ועומדת תלויה פטנט בקשת קיימת לגביו שירותאו  מוצר עם לשוק

 .יירשם והפטנט תתקבל שהבקשה במקרה

 

 לבחינה זמן ההמתנה קיצור ובפרט ,(75%-חודשים )כ 05-ב בכלל הליך בחינת הפטנט קיצור של יעד הציבה הרשות

 :באמצעות בהדרגה שיבוצעו, חודשים 74-ל ראשונה

 ,תקנים( 71)מתוכם אושרו עד כה  פטנטים בוחני של נוספים תקנים 31 יוקצו לרשות – אדם כוח גיוס .0

 ,שנתיים )צוערות( נמשך בוחן של הכשרה תהליך כי לציין יש. 31%כלומר מספר הבוחנים יגדל בשיעור של 

 .שנים מסיום הגיוס 3כי הקיצור יושג תוך  אועל כן הדרישה הי

בחינה שעלולים לגרום ה בתהליך רכיבים תגביל הרשות – מתחילת הבחינה ועד סיומה התקופה ניהול .7

 :להארכתה

i. 05-מ לפטנט בקשההליך הבחינה של  במסגרת שתאשר הרשות האורכות צמצום משך – אורכות 

 (.האורכות כל סך) חודשים 07-חודשים ל

ii. סבבים. בנוסף, הרשות  3-הגבלת מספר ההתכתבויות המרבי בין הבוחן למבקש ל - התכתבות סבבי

על קיום הנוהל הקיים לפיו על הבוחן לשטוח את כל הליקויים שבבקשה כבר  באופן הדוקתפקח 

 ה הראשונה.בבחינ

הרשות תפעל לצמצום ליקויים טכניים בבקשות עוד בטרם הן מגיעות לבחינה  – צמצום ליקויים טכניים .3

ך הבחינה. מקצועית של הבקשה ויקוצר משך תהלי הראשונה. באופן זה יוכל הבוחן להתמקד בבחינ

 מספר צעדים משלימים:צמצום הליקויים הטכניים ייעשה באמצעות 

i. המערכת תמנע הקלדת נתונים שגויים; – 17פטנטמקוונת להגשת בקשה ל מערכת 

ii. ידי בוחני הפטנטים, הן -בטרם העברת הבקשות לבחינה מהותית על – הקמת מערך בחינה פורמלית

יעברו בחינה פורמלית שתוודא כי הבקשה ופירוט האמצאה הוגשו בדרך ובצורה שנקבעו בחקיקה 

 ובהנחיות;

iii. מנת לזהות ליקויים חוזרים -על, הרשות תחל למפות את הליקויים העולים בבחינה – מיפוי ליקויים

 .למניעתם צורך בביצוע צעדים נוספיםלבחון )ככל שישנם( ו

 41-יש לציין כי בעקבות צעדי התייעלות הננקטים זה מספר שנים ברשות, קוצר זמן ההמתנה לבחינה ראשונה מ

חודשי המתנה  74הרשות סבורה כי יעד של  ן תכנית העבודה לטיוב רגולציה.חודשים עוד בטרם תכנו 79-חודשים ל

נמצא והעומס המוטל על הרשות. יעד זה  ר מבחינת האיזון בין הגורמים השוניםמהווה זמן סבי לבחינה ראשונה

 ,, בשים לב לאפשרות של המבקש ושל צדדים שלישיים לבקש בחינה על אתרראוי גם בהשוואה בינלאומית

  18חודשים. 3ולקבל דוח בחינה ראשונה תוך  ,במקרים המתאימים

 

                                                 

 באמצעות המערכת ניתן להגיש גם את כל המסמכים הרלוונטיים להליך הבחינה. 17
 08 -בארה"ב  ,חודשים 4 זמן ההמתנה בבריטניה לקבלת חוות דעת ראשונית הוא -שוואה למשרדי פטנטים אחרים בעולם לשם ה 18

 .שיםחוד 01 -יפן וסין וב חודשים
ניתן לבקש בחינה על אתר, בין היתר, במקרים של ניצול האמצאה בידי צד שלישי, בעקבות דו"ח בחינה חיובי על פי החוק בישראל, 

 במדינה אחרת או משיקולים של טובת הציבור.

https://patents.justice.gov.il/
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 בקשה לפטנט בהירות וחוסר ודאות בהליך הבחינה של-. אי7

 בהירות וחוסר ודאות בנוגע להנחיות המנהליות-אי

חלות עליו, בנוסף להוראות החוק והתקנות, ו פרסמה הנחיות מנהליות המתייחסות להליך הבחינה רשות הפטנטים

בחוזרי הרשם ובהוראות העבודה  מרוכזות, בין היתר, את אופן הגשת הבקשה ובחינתה. הנחיות אלה המפרטות

בהירות בנוגע לחלק מההנחיות, הנובעת בעיקר -ים, המפורסמים לציבור באתר הרשות. כיום, קיימת אישל הבוחנ

מן הפיזור בקבצים שונים, ללא מנגנון חיפוש מספק. בנוסף, עלה כי הנהלים הנוגעים לבקשות חלוקה של פטנט 

היה מספר  השיח עם הציבורבו נערך כן במועד -)ביחס לדרישה של אחידות האמצאה( אינם ברורים דיים. כמו

 , דבר שהקשה על ההתמצאות בהם.011-גבוה מחוזרי הרשם 
 

כי תדירות עדכון ההנחיות המנהליות גבוהה מדי )ההנחיות מתעדכנות מדי חצי שנה( גם המשתתפים בשיח העלו 

 ודאות בנוגע לתהליך הבחינה ולצורך לערוך שינויים בעיצומו של התהליך. -ויוצרת אי

 

 מנת להגביר את הבהירות והוודאות בתהליך:-תנקוט מספר צעדים עלהרשות 

 שיפור מנוע החיפוש באתר.ו קובץ מרוכז ובהיר של הוראות העבודהיצירת  .0

-יצוין כי הוראות העבודה פתוחות כל העת להערות הציבור, כך שניתן להעיר על הנחיות שקיימת אי

 בהירות לגביהן.

הרשות תגבש נוסחים חדשים לחוזרי  –( 25%-)צמצום של כ 03-ל 521-שם מצמצום מספר חוזרי הר .7

 .הנוסחים החדשיםשהתייתרו עקב שאינם רלוונטיים או הרשם ותבטל חוזרים 

נוהל זה יבהיר מתי על  ., הטמעתו בקרב הבוחנים ופרסומו לציבורברור "אחידות האמצאה"גיבוש נוהל  .3

שמעותו שהתביעות שבבקשת הפטנט מתייחסות הבוחן להעלות ליקוי של היעדר אחידות האמצאה, שמ

19ליותר מאמצאה אחת.
 

 עדכון פעם בשנה בלבד. – הפחתת תדירות עדכון ההנחיות .4

בהם הרשות מתכננת לבצע שינויים מהותיים בהנחיות המנהליות ויצירת שיח  פרסום מראש של הנושאים .5

 עם הציבור בנוגע למהות השינויים.

 

 ם מעבודת בוחני הפטנטיםבהירות וחוסר ודאות הנובעי-אי

המשתתפים בשיח טענו כי לעתים בוחני פטנטים אינם מנמקים את דוחות הבחינה באופן מספיק בהיר ומפורט, 

והדבר מקשה על הבנת הליקויים שהעלו הבוחנים והאפשרות לתקנם. בנוסף, נטען כי ישנו חוסר אחידות בין 

ת הדרישה לאחידות האמצאה, אשר יוצר חוסר ודאות בקרב הבוחנים באופן בחינת הבקשות, למשל בנוגע לפרשנו

 עורכי הפטנטים.
 

 הרשות תפעל לשיפור האחידות בעבודת בוחני הפטנטים על ידי:

בתכנית ההדרכות יושם דגש על ההערות שעלו מן הציבור  – מתן הדרכות לבוחנים וחידוד הנהלים .0

 בתהליך טיוב הרגולציה.

 .מינוי ראשי צוותים ומתן אחריות לאיכות הבחינה - שיפור הבקרה על עבודת הבוחנים .7

                                                 

 אחידות האמצאה היא תנאי לכשירות הפטנט. 19
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 התמשכות הליך התנגדות לבקשת פטנט ועלותו .3

הליך ההתנגדות ממושך, בין היתר בשל ארכות שמבקשים הצדדים סגרת השיח עם הציבור עלתה טענה שבמ

שלו ובשל משכו, הליך ההתנגדות גבוהה בשל המורכבות הגבוהה תיקון פירוט. כמו כן, עלותו של ובקשות ל

המחייבים ייצוג משפטי יקר של עורכי דין המתמחים בתחום, עורכי פטנטים וחוות דעת מומחים. גורמים אלה 

ידי שחקנים קטנים ובינוניים בשל היעדר אמצעים לממן את ההליך. במסגרת -יוצרים חסם להגשת התנגדויות על

ם, עלותה בקשה לפטנט מסתכמת בכמה אלפי דולרי הגשת של השיח עם הציבור מסרו המשתתפים כי בעוד שעלות

פטנט עשויה להיות למעלה ממליון דולר, ובכך נוצר יתרון למבקשי הפטנט על פני מתחריהם  של התנגדות לבקשת

בסיום הליכי  יש להעיר כי מנתוני הרשות עולה כי בשנים האחרונות נפסקו הוצאות ,הפוטנציאליים. בהקשר זה

ש"ח.  פסיקת ההוצאות  811,111-ובמקרי קיצון הגיעו לכל היותר לכ 20אלף ש"ח, 711-311-בסך של כ התנגדות

 .על הוכחת הוצאות ריאליותהתבססה 

 

כיוון שהנושא טעון בדיקה מעמיקה, הוחלט כי משרד המשפטים )רשות הפטנטים ומחלקת יעוץ וחקיקה( יבחן 

 .הליך ההתנגדותביצוע תיקוני חקיקה הנוגעים לייעול 

 מערכת להגשה מקוונת של התנגדויות ושאר ההליכים המתנהלים בפני הרשם. הוחלט לפתחבנוסף, 

 

 ודאות בתהליך רישוי עורכי פטנטים-בהירות ואי-אי .4

המבקשים להירשם כעורכי פטנטים צריכים להיבחן בבחינה בדינים הנערכת בעל פה, בחינה בעריכת פטנט הנערכת 

ועברית(. הנושאים לבחינה בעל פה נקבעו בתקנות, אולם היקף החומר כולל את כל בכתב ובחינה בשפות )אנגלית 

 דיני הקניין הרוחני בישראל ובמדינות נוספות. עובדה זו מקשה על הלימוד לבחינה ומשפיעה על שיעור המעבר

ת, קבצי המועמדים לבחינה באמצעות קבצי שאלו בהכנת בשים לב לכך שלא נמצא גורם העוסק פה,-בבחינות בעל

פה, בוחנים מן המגזר הפרטי הם שקובעים את השאלות -חקיקה וכו'. בנוסף, הן בבחינה בכתב והן בבחינה בעל

ואת התמהיל בין הנושאים השונים, כך שרמת הקושי אינה אחידה והיא משתנה בין המועדים או בין הבוחנים 

 השונים באותו מועד.

 

יא התמחות לתקופה של שנתיים. במסגרת ההתמחות קיים חשש של חובה נוספת בתהליך רישוי עורכי פטנטים ה

 ניצול מתמחים לביצוע עבודות שאינן בתחום ההתמחות ואינן מכשירות את המתמחה לעבודתו העתידית.

 

הרשות תפעל לקידום תיקון  טים,מנת לטפל בסוגיות אלה ובסוגיות נוספות הקשורות לתהליך רישוי עורכי פטנ-על

, לאחרונה . בנוסף(RIA, שילווה בתהליך הערכת השפעות רגולציה )את הרישוי באופן עדכני וברורחקיקה שיסדיר 

נת למקד הן את הבוחנים והן את הנבחנים מ-, עלפה-מאגר שאלות שנשאלו בבחינות בעלהחלה הרשות לפרסם 

 רמת השאלות הנדרשת. בחומר הרלוונטי לבחינה וב

 

אתר  7102כדי לייעל את עבודת הרשות בטיפול במועמדים במהלך הבחינות וההתמחות, צפוי לעלות בשנת , כמו כן

  ., במסגרתו ניתן יהיה להגיש בצורה מקוונת מסמכים הנדרשים מהמועמדיםהגשה ייעודי

 

                                                 

 כלל למקרים אלה.-בשלבים התחלתיים, והוצאות בסדר גודל זה מתייחסות בדרךכאמור, במקרים רבים ההתנגדויות נזנחות  20

http://www.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/about/Patentattorneys/Pages/DateBaseQuestions.aspx
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 צעדים נוספים לטיוב הרגולציה .5

נוסף על המענה לעומסים שפורטו לעיל, תכנית העבודה לטיוב רגולציה כוללת צעדים נוספים שישכללו את 

 הרגולציה של הרשות לכדי רגולציה טובה וחכמה יותר:

 בקשים, עורכי הפטנטים ועורכי דין.המשך קיום שיח שוטף עם ציבור המ .0

 .לרישום מדגמים )עיצובים( הגשה מקוונת של בקשות .7

 .בוחנים למחלקת סימני מסחר 3ידי הוספת -על - בישראלקיצור משך בחינת בקשה לרישום סימן מסחר  .3

 הצפויות )ההנחותהפחתה הדדית של אגרות בכניסה לשלב הלאומי של בקשות לפטנט  –הפחתת אגרות  .4

וביטול אגרות שינוי מען בשנה( ₪  0,311,111-למבקשים ישראליים במשרד הפטנטים האירופאי מוערכות ב

 בכל המחלקות.

 

 סיכום תכנית העבודה לטיוב רגולציה

 לו"ז אבני דרך המשימה 

צמצום משך 

תהליך רישום 

 פטנט

 בוחנים 01גיוס  גיוס בוחני פטנטים

 בוחנים נוספים 01גיוס 

0707102 

0707108 

הגבלת משך ארכות ומספר 

 סבבי התכתבות

 להערות הציבורפרסום טיוטת חוזר 

 פרסום חוזר רשם

 בוצע - 0707106

1307102 

מיפוי ליקויים בבקשות 

 לרישום פטנט

 1207108 אפיון דו"ח, ניתוח הנתונים

קידום אמצעים 

 מקוונים

 הגשה מקוונת של בקשות

)כולל כל המסמכים  פטנט

 (בהמשך הליך הבחינה

 בוצע – 0707105 אתרהעלאת ה

 

בקשות הגשה מקוונת של 

)כולל כל  לרישום מדגם

 (בהמשך ההליךהמסמכים 

אפיון המערכת, פיתוח המערכת, קבלת 

 ;גרסה לבדיקות והעלאת האתר

 בוצע – 0707106

 

 

 

הגשה מקוונת בהליכים בפני 

 הרשם

אפיון המערכת, פיתוח המערכת, קבלת 

 .גרסה לבדיקות והעלאת האתר

 טיוב האתר

 בוצע - 0707105

 

0707102 

מסמכים הנוגעים אתר הגשת 

לרישום לבחינות ולרישוי 

 עורכי פטנטים

תיקוף אפיון האתר, ביצוע בדיקות 

 והעלאת האתר

0707102 

שדרוג מערכת המחשוב 

 והאתר

 בוצע - 0707106 שדרוג בפעימות

0707108 

, גיבוש נוסח תזכיר RIAתהליך  הסדרת רישוי עורכי פטנטים תיקוני חקיקה

 וטיוטת תקנות להערות הציבור. 

גיבוש הצעת חוק והעברתה לוועדת 

0707102 

 

1607108 
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 חוקה )כנסת(

 פרסום קול קורא לציבור ייעול הליך ההתנגדות

גיבוש נוסח, העברה לוועדת חוקה 

 )כנסת(

 בוצע - 0107106

0707102 

התאמת תקנות הפטנטים 

 להגשה מקוונת

 בוצע - 0707105 

 0707102 גיבוש נוסח והעברה לוועדת חוקה ביטול אגרות שינוי מען

תקנות להפחתה הדדית של 

 אגרות בכניסה לשלב הלאומי

 0707102 גיבוש נוסח והעברה לוועדת חוקה

קידום הצטרפות להסדר האג 

לאחר פרסומו של חוק 

 העיצובים

  

גיבוש נוסחים חדשים לחוזרים, שיח  צמצום חוזרי הרשם עדכון נהלים

 ביטול חוזריםעם הציבור, 

 חוזרים 61-צמצום ל

 חוזרים 31-צמצום ל

 

 

1307102 

0707102 

יצירת קובץ מרוכז ובהיר של 

 הוראות העבודה

איחוד ההוראות לקובץ אחד, עריכה 

 לשונית, שיפור מנגנון החיפוש

0707102 

הטמעתו בקרב  גיבוש נוהל ברור, נוהל אחידות האמצאה

 הבוחנים, פרסומו לציבור

 בוצע - 0707106

ייעול עבודת 

הבוחנים 

ושיפור 

 האחידות

גיבוש נוהל בחינה פורמלית, איוש  הקמת מערך בחינה פורמלית

 המחלקה, הכשרות לעובדים

0707102 

הדרכות לבוחנים על ההערות 

שעלו מהציבור בתהליך טיוב 

 הרגולציה

 1407106-החל מ 

איכות ע"י ראשי בקרת 

 הצוותים

מבוצעת באופן  

 שוטף

שקיפות וקידום 

 שיח עם הציבור

פרסום תכנית עבודה לשינויים 

בהוראות העבודה הנוגעים 

 .לעניינים מהותיים

 פרסום התכנית מראש

 שיח עם הציבור בטרם גיבוש התיקון

 עדכון הנהלים פעם בשנה בלבד

 0707106-החל מ

קיום מפגשים עם ציבור 

המבקשים, עורכי הפטנטים 

 ועורכי דין

 מבוצע באופן שוטף מפגשים בשנה 3

ביצוע סקר שביעות רצון 

 לקוחות שנתי

 מבוצע באופן שוטף 

פרסום מאגר שאלות שנשאלו 

 בבחינה בעל פה

 .בוצע – 1607106 

 לפי הצורך יתעדכן
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 ידי בעלי העניין-רשימת העומסים שמופו על – ספחנ

 בקשה לפטנטעומסים בהליך בחינה של 

 מענה פירוט עומס

התמשכות 

 תהליכים

 56-משך הזמן הממוצע לרישום פטנט הוא כ

 חודשים

 מערכת הגשה מקוונת .0

. בשלב חדשים יםבוחני פטנט 31יוס גהוחלט על  .7

 מתוכם. 71זה, אושר גיוס של 

 הקמת מערך בחינה פורמלית .3

של משך ההמתנה הממוצעת לתחילת בחינה 

 חודשים 31-פטנט הוא כ

 לכה-חודשים סך 07-הגבלת משך האורכות ל היעדר הגבלה על אורכות

 חודשים(. 05)כיום קיימת הגבלה של 

נערכה בדיקה של מספר הבקשות המושהות ומשך  21היעדר הגבלה על השהיות

 השהייתן. הנתונים לא העלו צורך להתערב בנושא

ברוב המקרים. הוחלט על בחינת אפשרות של 

נמצא כי היא שהגבלת ההשהיה של בקשות חלוקה, 

 גורמת לחוסר ודאות בנוגע להגנה על האמצאה.

ישנם בוחנים שעוצרים את הבחינה כבר 

בהשגה הראשונה, במקום להעלות את כל 

הליקויים הקיימים. בכך נוצרים סבבי 

ת משך התכתבויות רבים )כל סבב מאריך א

 חודשים( 6-8-הבחינה בכ

)כיום קיימת הגבלה  3-הגבלת סבבי ההתכתבות ל

 סבבים(.  4של 

כמו כן, הרשות תפעל לשיפור האחידות בעבודת 

ידי חידוד ההוראות, הדרכה ובקרה -הבוחנים על

)הוראות העבודה מחייבות את הבוחנים להעלות 

 את כל הליקויים כבר בבחינה הראשונה(.

וחנים כתוצאה ממבקשים עומס על הב

המגישים בקשות מבלי לבדוק אם קיים כבר 

0 בקשות בעלות ליקויים טכניים  פטנט כזה

 רבים 0 בקשות המכילות מידע כוזב

, 20.6.2016מערכת הגשה מקוונת )החל מיום  .0

ים להגיש עורכי הדין ועורכי הפטנטים מחויב

 בקשות באופן מקוון בלבד.

 .הקמת מערך בחינה פורמלית .7

מיפוי ופילוח של הליקויים שמעלים הבוחנים  .3

בדו"חות, לצורך בחינת אפשרויות לצמצום 

 .הליקויים

בנוגע לבקשות המכילות מידע כוזב, אין לרשות 

על פי הפסיקה כלים לבחון זאת במהלך הבחינה. 

מבקש ככל שיתברר לאחר הבחינה כי הקיימת, 

הפטנט התנהל באופן מטעה ולא ראוי בהליך 

                                                 

 בקשות אורכה המוגשות לפני בחינת הבקשה, בדרך כלל על מנת לראות האם הפטנט מתקבל במדינה אחרת. הןהשהיות  21
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ניתן לתבוע סעד של פיצויים בבית , הבחינה

במקביל, קיצור זמן הבחינה יהווה  22המשפט.

 .שאינן מבוססות תמריץ שלילי להגשת בקשות

בוחני פטנטים אינם מנמקים באופן מספק  בהירות-אי

 את דוחות הבחינה

חידוד נהלים ושיפור האחידות בעבודת הבוחנים 

 ידי הדרכה ובקרה-על

לחלק בקשה  בהירות בנוגע לצורך-אי

 )כשהוא נובע מדרישת הרשם(

 גיבוש נוהל אחידות האמצאה

היעדר קווים מנחים לרישום וזיהוי של 

שמות פטנטים, לצד היעדר מנוע חיפוש 

 מתקדם, מקשים על איתור פטנטים

יינתן לכך פתרון במסגרת האתר האחוד של רשות  

 .7108הפטנטים, שצפוי לעלות בשנת 

סופיים בחיפוש בבסיס קושי בזיהוי קבצים 

הנתונים של הפטנטים )עקב הצורך להגיש 

כל קובץ בנפרד לאחר כל תיקון0שינוי, 

 כאשר הטיוטות אינן מסומנות כטיוטות(

תסמן את הקבצים פורמאלית הבחינה מחלקת ה 

 .בצורה אחידה

ם אינם מעודכנים, ונוצר כפל חוזרי הרש

 ם לבין הוראות העבודהבינ

 מפנות לחוזרי הרשם )אין כפל(.הוראות העבודה 

בנוסף, הוראות העבודה פתוחות כל העת להערות 

-הציבור והרשות מבקשת להשתמש באפשרות זו על

 בהירות או כפילות, ככל שישנן.-מנת להצביע על אי

צמצום מספר החוזרים וביטול חוזרים לא 

 רלוונטיים צפויים להקל על התמצאות בחוזרים.

חידוד נהלים ושיפור האחידות בעבודת הבוחנים  ות הבוחניםחוסר אחידות בהתנהל

 ידי הדרכה ובקרה-על

 31-ל 075-צמצום מספר חוזרי הרשם מ .0 ריבוי חוזרי רשם והוראות עבודה

 מרוכז ובהיריצירת קובץ הוראות עבודה  .7

שינוי תדיר בחוזרי הרשם ובהוראות  ודאות-אי

העבודה של הבוחנים )עדכון חצי שנתי(, 

השינוי חל גם על בקשות שנמצאות כאשר 

 בעיצומו של תהליך

 הוראות העבודה לפעם בשנה.ב הגבלת עדכונים .0

פרסום מראש של תכנית העבודה לשינויים  .7

מהותיים בחוזרים ושיתוף ציבור לאורך גיבוש 

 השינוי.

אין הגבלה על מספר הבקשות לתיקון שיכול 

 בהליך הבחינה להגיש מבקש הפטנט

ל את מספר ההתכתבויות תגביהגבלת סבבי 

 .הבקשות לתיקון

נוגע לאפשרות רשם בפורסמה טיוטת חוזר  ,בנוסף

 לסרב את הבקשה אם התיקון אינו עונה על הליקוי.

  

ככל שתהליך הרישום מתמשך, כך גוברת 

הוודאות בה נמצאים המתחרים של -אי

וסעדים משפטיים, כמפורט לעיל  קיצור התהליך

 בטבלה ביחס להתמשכות תהליכים.

                                                 

 קיים ערעור תלוי ועומד בבית המשפט העליון על פסיקה זו. 22
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 מבקש הפטנט, אשר חוששים להיכנס לשוק.

עלויות 

 משמעותיות

 Time toמשך זמן ההגעה לשוק )התארכות 

Market) ,התמשכות תהליך כתוצאה מ

לאובדן הכנסה  מתגור רישום הפטנט,

 .פוטנציאלית מתמלוגים בגין הפטנט

ניתן לבקש בחינה על אתר של בקשת הפטנט 

 מים. במקרים המתאי

העדר רישום פטנט או עיכוב ברישומו אינו מונע 

מבעל אמצאה לשווק את מוצריו, בכפוף להוראות 

דינים חיצוניים לדיני הפטנטים )כגון חובת אישור 

 ממשרד הבריאות לתכשירים רפואיים(. שיווק 

, בדיסק גםהגשת מסמכים צריכה להיעשות 

 קשיח בעותק וגם מקווןבאופן  גם

 אפשרויות הגשה: 7קיימות 

הגשה מקוונת, בה אין צורך להגיש עותק  .0

 קשיח או מדיה דיגיטלית פיזית.

למבקשים פרטיים שאינם )הגשה בנייר  .7

, בלבד( מיוצגים ולגופים בטחוניים

המצריכה גם הגשת החומר על מדיה 

דיגיטלית פיזית שבאמצעותה ניתן להטעין 

 את החומר למערכות הרשות.

ת בלבד )בזמן ובתוכן( אפשרות מצומצמ שונות

 וארה"ב EPOלהגשת הערות צד ג', לעומת 

להתערבות צדדים ישנן שיטות רבות בעולם 

כמו ביקורת של מתחרים  שלישיים בהליך הבחינה

משום  ותיעילהן אינן אך , או מומחים אקדמיים

.  והן אינן מנוצלות עלויות עסקה גבוהות ןיש בהש

צד  מאת מסמכיםהאפשרות הקיימת כיום להגשת 

אינה מיושמת בפועל על ידי הצדדים )ללא הערות( ג' 

 השלישיים.

פטנט ון כלכלי בין מגישי בקשות חוסר שווי

לבין המתנגדים לרישום, בגין הפער בין 

 העלויות של שני התהליכים

 .ההתנגדות הליךייעול 

שיטת התגמול של הבוחנים עלולה להאריך 

 את הבחינה ואף להטותה

התגמול של הבוחנים כולל מדדי תפוקה ומדדי מודל 

איכות, מאזן ביניהם בצורה טובה ומתעדכן באופן 

 תדיר.
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 תהתנגדועומסים בהליך 

 מענה פירוט עומס

עלויות 

 ישירות

הליך משפטי יקר, שמהווה חסם להגשת 

 ידי שחקנים קטנים0בינוניים-התנגדויות על

 )כמפורט לעיל( ההתנגדות הליךייעול 

היעדר אפשרות לתביעת החזר הוצאות על 

ידי עובדי חברה )עלות -ניהול התנגדות על

הזמן והשימוש במשאבי החברה(, גורר 

שימוש בשירותים משפטיים חיצוניים )שכן 

ניתן לתבוע החזר הוצאות על שכר טרחה 

 של עורך דין(, המייקר את ההוצאות

 נקודת עליון,פי פסיקת בית המשפט ה-כיום, על

ת השב כלומר, נזיקית היאבהחזר הוצאות  המבט

החזר  ,לפיכך .המתנגד למצב בו היה קודם להליך

שהמתנגד הוציא  תהוצאות נפסק רק על הוצאו

בפועל, כלומר הוצאות בגינן ניתן להגיש חשבונית. 

 ותכנסבה ירידה שיש להוכיח אפשרות ישאם 

 בקשל ניתן, החברה כתוצאה מניהול ההליך

 . שייפסקו הוצאות בגינה

עלות האגרה לניהול התנגדות גבוהה מעלות 

 האגרה לרישום פטנט

סכום האגרה זהה  –הטענה אינה נכונה עובדתית 

 לאגרה לבקשת רישום פטנט.

התמשכות 

 תהליכים

האפשרות של מבקש פטנט לבקש תיקון 

פירוט ובכך לעכב את המשך בירור הליכי 

 הליך ההתנגדות.ההתנגדות, מאריכה את 

 ייעול הליך ההתנגדות

שימוש מצומצם באפשרות של גילוי 

מעכב   מסמכים בעת ניהול הליך התנגדות

 .את ההליך

הרשות סבורה כי גילוי המסמכים המתאפשר כיום 

שיפוטיות הינו מספק, אך גם נושא על פי החלטות 

 ך ההתנגדות.הליה ייבחן במסגרת ייעול ז

המביאות  ,אורכותשני הצדדים מבקשים 

 .להתמשכות ההליך

 ייעול הליך ההתנגדות

תהליך הטיפול בהתנגדות  -ניגוד עניינים  שונות

לפטנט מנוהל על ידי רשם הפטנטים אשר 

דן ומחליט ברישום הפטנט  במקביל גם

 עצמו.

 על ישירות ממונה איננו הרשםבמבנה הנוכחי, 

 ברוב. יתרה מזאת, בדרך מחיצות ויש הבוחנים

 בעת ה לרשםלראשונ מגיעים התיקים ריםהמק

, והרשם דן בהתנגדות לאור דיון בהתנגדותה

  הטענות והראיות המוגשות אליו במהלך הדיון.

מצביעים על  0965דברי ההסבר להצעת החוק משנת 

כך שלרשם ישנה המומחיות להכריע בשאלות 

 .מקצועיות במסגרת של הליכים פשוטים יחסית

בהם הסמכות המנהלית קיימים גופים נוספים 

והסמכות השיפוטית נמצאות בידיו של גורם אחד, 

 לדוגמה: רשם המקרקעין.
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 עומסים בתהליך רישום סימן מסחר

 מענה פירוט עומס

תהליך הגשת בקשה לרישום סימן מסחר  שונות

הוא מקוון, אך ההתכתבויות עם הרגולטור 

 .בהמשך אינן מקוונות

שהועלתה, אולם כבר הטענה הייתה נכונה בזמן 

הועלה אתר הגשה מקוון חדש  7105 שנת במהלך

 להגשת כל התכתובות באופן זה.  

 

 

 

 עומסים בתהליך רישוי עורכי פטנטים

 מענה פירוט עומס

חוסר אחידות ברמת הבחינה בין בוחנים  ודאות-אי

 שונים ובין מועדים שונים

יטופל במסגרת הסדרת הרישוי בחקיקה  .0

 לעיל(.)כמפורט 

מענה זמני )עד להסדרה(: פרסום מאגר שאלות  .7

שימקד את הבוחנים והנבחנים בחומר 

 הרלוונטי וברמת הבחינה.

הבחינה לקבלת רשיון עורך פטנטים נערכת  שונות

חסם עבור נבחנים  -בשפה העברית בלבד 

 שעברית אינה שפת האם שלהם.

ייבחן במסגרת הסדרת הרישוי בחקיקה )כמפורט 

עם זאת יודגש כי גם בחינות רישוי אחרות לעיל(. 

הנערכות בישראל נערכות בעברית שהיא אחת 

 משתי השפות הרשמיות בישראל.

ניצול מתמחים לעבודות שאינן בתחום 

 ההתמחות

ייבחן במסגרת הסדרת הרישוי בחקיקה )כמפורט 

לעיל(. כיום קיימת סמכות לרשם לבקש דוגמאות 

 במהלך ההתמחות.של עבודות שביצע המתמחה 

 


