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 מבוא .1

פעילות המצאתית, בעיקר תודות חלו תמורות מתודולוגיות משמעותיות בניתוח  בשני העשורים האחרונים

להתקדמות טכנולוגית ולהטמעת בסיסי נתונים ייעודיים בנושא פטנטים באוניברסיטאות ובארגונים 

. מחקרים פורצי הדרך בתחום הפטנטים מתאפשרים כיום, בין Eurostat-ו OECD-בינלאומיים גדולים כמו ה

עם בסיסי נתונים חיצוניים המעשירים ומגוונים  היתר, תודות לשילוב ולהצלבה של נתוני פעילות המצאתית

את הידע על מאפייני המגישים והממציאים. מוסד שמואל נאמן שם לו למטרה להשתלב בחזית הידע בתחום 

ה"סטטיסטיקה של הפעילות ההמצאתית", תוך אימוץ בסיסי נתונים ייעודיים קיימים ופיתוח תשתיות חדשות 

הפרסום  הוא אבן הדרך הראשונה מתוך מו"פ הישראליות. הדוח הנוכחיאמות לחקר תפוקות התובתחום, המ

 בסדרת המחקרים של מוסד שמואל נאמן "תפוקות מחקר ופיתוח בישראל: פטנטים ישראלים". חמישיה

מיפה את מאפייני  זהמחקר . 2011 בשנתהפרסום הראשון בסדרה הוגש למועצה הלאומית למחקר ולפיתוח 

בשלושה משרדי פטנטים: רשות הפטנטים  2008-1990בין השנים אלית הפעילות ההמצאתית הישר

. בנוסף, בחן (EPO)ומשרד הפטנטים האירופי   (USPTO), משרד הפטנטים האמריקאי(ILPO) הישראלית

המחקר הראשון את מעמדה הבינלאומי של ישראל בפעילות המצאתית בהשוואה לקבוצת המדינות 

היעדים המרכזיים של המחקר היו ספירה של הפטנטים  .ת אחרותולמדינות נבחרו (OECD)המפותחות 

הרשומים והבקשות לפטנטים במשרדי הפטנטים השונים, בחינת מיקומה של ישראל בפעילות המצאתית 

ובפטנטים  (patent applications) בתוך קבוצת המדינות המפותחות, ניתוח מגמות בבקשות לפטנטים

י שיוך מגזרי, בחינת שיתופי הפעולה הבינלאומיים של ישראל בפעילות על פ (granted patents)רשומים 

)בעלות זרה על המצאות ישראליות ובעלות  גבולות של פטנטים-בחינת מגמות בבעלות חוצהו המצאתית

 OECD. -עיבוד הנתונים וניתוחם התבצע בהתאם למתודולוגיה ולהמלצות של ה ישראלית על המצאות זרות(.

בשונה מהדגש שניתן במחקר . 2013הוגש למועצה הלאומית למחקר ופיתוח בשנת דרה בסהפרסום השני 

 PCTבקשות התמקד הדו"ח בהקודם לבקשות לפטנטים ופטנטים רשומים במשרדי הפטנטים הלאומיים, 

                       מסלול ."המצאות ייחודיות"-וב( )מסלול בו מגיש הבקשה מקבל הגנה ראשונית על הפטנט בשלב בינלאומי

מאפשר עריכת השוואות ולכן מדינות העולם ואחידות בתהליך ההגשה  מאופיין בייצוג מקיף של PCT-ה

על סמך מידע ממשפחות פטנטים ומיועד הינו אינדיקטור שנבנה  ",המצאות ייחודיות"מדד  .בינלאומיות

להתגבר על הטיות הנגרמות מספירה כפולה של בקשה לפטנט בגין המצאה אחת, כתוצאה מהגשתה 

: א. ניתוח מאפייני ההמצאות הייחודיות הישראליות תפוקות המחקר כללובמשרדי פטנטים שונים בעולם. 

פטנט, ניתוח  )ספירות של המצאות ייחודיות של ממציאים ומגישים ישראלים, פילוח מגזרי, פילוח על פי תחום

לפי מגישים מובילים וכו'(. ב. היבטי גלובליזציה בפעילות המצאתית ומאפייני ההמצאות הייחודיות של מרכזי 

פעילות משקית במבט משווה מקומי לבין המצאות ייחודיות בחינת הקשר בין המו"פ הזרים בישראל; ג. 

ברזיל, רוסיה, הודו וסין(  - BRICוררים" )ד. בחינת פעילות המצאתית ישראלית ב"שווקים המתעובינלאומי. 

 .PCT -במסגרת  ה OECD-ובקוריאה. ה. בחינת מיקומה של ישראל ביחס למדינות ה

הוגש למולמו"פ בשנת  בנושא פטנטים ישראליםהדו"ח השלישי בסדרת המחקרים של מוסד שמואל נאמן 

איכות הפטנטים הדו"ח בניתוח סטטיסטי השוטף של הנתונים, התמקד -.  בנוסף לעדכון הכמותי2016

מטרת ניתוח זה . OECD-סטטיסטית ומדדים רלוונטיים שפותחו על ידי הבאמצעות מתודולוגיה  הישראלים

 הייתה לספק הערכה אודות איכות ההמצאות הישראליות והערך הטכנולוגי שלהן במבט משווה בינלאומי

 (. OECD-)מדינות ה

הדו"ח מציג תמורות בפעילות ההמצאתית הישראלית  .2018במרץ הדו"ח הרביעי בסדרה הוגש למולמו"פ 

בעשרים השנים האחרונות באמצעות מדד "ההמצאות הייחודיות" וכן ניתוח השוואתי של מאפייני ותפוקות 

 ומדינות נבחרות נוספות.  OECD-המו"פ של ישראל ביחס למדינות  ה

ל כולל עדכון ש"תפוקות מו"פ: פטנטים ישראלים", ביניים זה, שהיינו חלק מהפרסום החמישי בנושא דו"ח 

שנעשתה בחודשים האחרונים בבניית  וכן מתאר את ההתקדמות בדו"ח הקודםחלק ממדדי המפתח שהוצגו 

 חברות אלה. בנושא הפעילות ההמצאתית שלהמוצע ניתוח הואת חברות הזנק בישראל על בסיס הנתונים 
 



 

  

 מערך המחקר .2

 מטרות ויעדי המחקר 2.1

הפעילות  היקף ומאפיינימטרת המחקר היא לספק למקבלי ההחלטות תמונה רחבה ומגוונת, ככל האפשר, על 

באמצעות מדדים  לאורך ציר הזמן ההמצאתית הישראלית ולבחון את מיקומה של ישראל בפעילות המצאתית

 ביחס לקבוצת המדינות המפותחות. כמותיים ואיכותיים 

 :יעדי המחקר הם

בחינת מיקומה של ישראל בפעילות המצאתית ביחס למדינות נבחרות לפי תחומים טכנולוגיים באמצעות  •

 .PCTנתוני 

בחינת בעלות חוצה גבולות בפעילות המצאתית )בעלות זרה על המצאות מקומיות, בעלות מקומית על  •

 (.ותהמצאות זר

-, הUSPTO-שים ישראלים במשרדי פטנטים מובילים )היומג איםיומאפייני הפעילות של ממצבחינת היקף  •

EPO .)ורשם הפטנטים הישראלי  

 :של חברות הזנק בישראל  ניתוח ואפיון פרופיל ההמצאות הייחודיות •

  פני ציר הזמןעל ן ספירת -

 לפי מגישים מובילים.ניתוח  -

  .ענפית של ההמצאההתפלגות טכנולוגית ולפי סיווג טכנולוגי, עוצמה ניתוח  -

 לאומיים.-שנרכשו ע"י חברות זרות או תאגידים רב ,ניתוח מאפייני קניין רוחני של חברות הזנק ישראליות -

 אוכלוסיית המחקר 2.2

הישראלית, מחקר זה עושה שימוש בקשת רחבה  על מנת לאמוד ולאפיין את היקף ואיכות הפעילות ההמצאתית

 (, משרד הפטנטים האירופיהישראלי, משרד הפטנטים האמריקאי)משרד הפטנטים  של נתוני פטנטים ממשרדים

הישראלית מסתמך  עדכון הסטטטיסטיקה השוטפת ואפיון הפעילות ההמצאתית .(PCT) וממסלולי הגשה שונים

(. 2013)גץ, לק וחפץ  השני בסדרת המחקריםשפותחה במסגרת המחקר  ,על מתודולוגיית ההמצאות הייחודיות

או מגישים  (inventors)הינה מדד לתיאור היקף הפעילות ההמצאתית של ממציאים  המצאה ייחודית

(assignees/applicants)  פטנטים. מטרתו של המדד היא ממדינה מסוימת הנבנה על סמך מידע ממשפחות

לנטרל כפילויות בספירה של בקשה זהה כתוצאה מהגשתה במשרדי פטנטים שונים בעולם או מהכלה של תוכן 

המדד משקף ספירה בודדת של בקשה לפטנט לפי התאריך המוקדם ביותר בו היא   טכני ודיני קדימה זהים.

בשלב בינלאומי(. בנוסף לתיאור  PCT, אזורית או הוגשה במשפחה, ללא תלות במסלול ההגשה )בקשה לאומית

בנתוני הפעילות ההמצאתית הישראלית באמצעות מתודולוגיית ההמצאות הייחודיות, עושה מחקר זה שימוש 

PCT  .לשם בחינת מעמדה של ישראל ביחס לקבוצת המדינות המפותחות 

 נתוני המחקר 2.3
בסיס , PATSTAT (Worldwide Patent Statistical Database)בסיס הנתונים עליו מתבסס המחקר הוא 

 100-הכולל מידע על בקשות לפטנטים ופטנטים רשומים  בכ (EPO)נתונים גולמי של משרד הפטנטים האירופי 

משרדי פטנטים בעולם. בסיס הנתונים מאפשר לאחזר את כל הבקשות של ממציאים ומבקשים ישראלים )וכל 

אב טיפוס של  (.1920)עבור מספר מדינות, קיימים נתונים משנת  1978לאום אחר( שפורסמו החל משנת  

לקח על עצמו את המשך מלאכת הפיתוח  EPO-. הOECD-על ידי ה 2004פותח בשנת  PATSTATמערכת 

ונחשבת כיום  2007.  המערכת הפכה להיות זמינה לרשות קהילת החוקרים בשנת 2005בשנת  OECD-עבור ה

מעדכן את הנתונים פעמיים בשנה )אפריל  EPO-ביותר בנושא פטנטים. ה לבסיס הנתונים המקיף והטוב

. ניתן לקשר את בסיס הנתונים 2016ואוקטובר( והגרסה המצויה ברשות מוסד נאמן היא גרסת אוקטובר 



 

  

PATSTAT למספר בסיסי נתונים תומכים )ראו פירוט בהמשך(. בנוסף ל-PATSTAT יערך שימוש במאגר ,

(, בנתוני רשות הפטנטים PCT)לשם עריכת השוואות בינלאומיות באמצעות נתוני  OECD.STATהנתונים 

)זמינים באתר  USPTO-הישראלית )לשם ניתוח הגשות זרות במשרד הישראלי( ובנתונים אגרגטיביים של ה

  האינטרנט של משרד הפטנטים האמריקאי(.

 בסיסי נתונים תומכים 2.3.1

בסיסי נתונים אלו סופקו למוסד נאמן על ידי החטיבה ם תומכים. בסיסי נתוני מספרמקושרת ל PATSTATמערכת 

בסיסי נתונים ברסיטה הקתולית לובן בבלגיה. ועל ידי האוני OECD-בארגון ה (EAS)לניתוח כלכלי וסטטיסטי 

 PATSTATנוספים, המתמקדים במגישים ישראלים פותחו או שופרו על ידי חוקרי מוסד נאמן. הקישור של 

ים התומכים מתבצע באמצעות "מפתחות" או "שדות" מקשרים, כגון מספר זהות ייחודי לבקשה או לבסיסי הנתונ

בסיסי הנתונים התומכים מספקים שכבות מידע נוספות וחשובות מאוד )הרמוניזציה   .1מספר זהות של המגיש

ני המגישים ומשפרים של שמות מגישים, שיוך סקטוריאלי, שיוך מדינתי משופר, מידע גיאוגרפי וכו'( על מאפיי

 איחזור, חיתוך, ניתוח הנתונים ובניית מדדים מורכבים.מאוד את יכולת 

 להלן פירוט והסבר על בסיסי הנתונים התומכים הקיימים במוסד נאמן:

האוניברסיטה  על ידיבסיס נתונים שפותח  – KUL/ECOOMטבלאות הרמוניזציה ושיוך סקטוריאלי של א. 

. בסיס נתונים זה מתעדכן PATSTAT (Peeters et al, 2009)  הקתולית לובן ה"רוכב" על בסיס הנתונים 

ומשייכות  שם אחיד ו"נקי". הטבלאות מספקות לכל מגיש או ממציא PATSTATפעמיים בשנה, בהתאם לעדכוני 

 . את מגישי הבקשה והממציאים לחמישה סקטורים עיקריים

באמצעות אלגוריתם אוטומטי שפותח על ידי  PATSTAT-וניזציה בוצע עבור כל המגישים המופעים בהליך הרמ

.KUL/ECOOM  ניקוי תווים  -האלגוריתם כולל שלושה שלבים עיקריים של ניקוי(Character cleaning) ניקוי ,

כב מהפעולות הבאות: המור (Name cleaning)וניקוי שמות מגישים  (Punctuation cleaning)סימני פיסוק 

 הסרת שמות שכיחים לחברות (Legal form treatment),הסרת סימונים משפטיים למגישים 

(Common company word removal)תיקון שגיאות כתיב והרמוניזציה של שונות באיות ,                            

(Spelling variation harmonization)  וצמצום תווים(Condensing) בתום שלבי הניקוי מתבצעת התאמה .

והצלבה מחדש של כל השמות הנקיים ונוצרת רשימה הרמונית ונקייה של שמות המגישים. המתודולוגיה לשיוך 

סקטוריאלי מבוססת על מילות מפתח גנריות המופיעות בשדות של הכתובות המרמזות על אופיים של המוסדות. 

מגישים פרטיים, את המגישים לחמישה סקטורים עיקריים:  KUL/ECOOMעל פי מילות מפתח אלו שייכו חוקרי 

 .חברות, אוניברסיטאות, בתי חולים ומרכזים רפואיים, ממשלה ומלכ"רים ציבוריים ופרטיים

בסיס נתונים  – משופר של מוסד נאמן למגישים ישראלים טבלאות הרמוניזציה, שיוך מדינתי וסקטוריאליב. 

מגישים וממציאים ישראלים ושל מגישים עבור בקשות של  KUL/ECOOMמשופר שנבנה על סמך טבלאות 

)למשל חברות רב לאומיות, אוניברסיטאות זרות,  וממציאים זרים הקשורים לפטנטים בהם מעורבים ישראלים

וריתמים אוטומטיים, נמצאו אי מבוססת על אלג KUL/ECOOMממשלות זרות וכו'(. היות והמתודולוגיה של 

דיוקים בהליך ההרמוניזציה והשיוך הסקטוריאלי במקרה הישראלי. הטבלאות שופרו על ידי בדיקה )ולידציה( 

ידנית וגם על סמך הניסיון שנרכש והנתונים שנצברו במחקרים הקודמים. השיפורים שמוסד נאמן ערך לנתוני 

KUL  כוללים השלמת כתובותIL ים וממציאים ישראלים, תיקון כתובות ישראליות ששויכו בטעות חסרות למגיש

ושיפור על ידי בדיקה ידנית )למעט סקטור המגישים הפרטיים(  KULשל  שיפור הרמוניזציהלמדינות זרות, 

 ם. על ידי אימות ידני ועל סמך מאגר הנתונים שנאספו במחקרים הקודמי KULשל  השיוך הסקטוריאלי

משייך את המגישים או הממציאים לאזור גיאוגרפי  - OECD-של ה REGPATגרפי בסיס נתונים גיאוג. 

(TL2/TL3)  על פי כתובת מגיש הפטנט )בישראל החלוקה היא על פי רמת הנפה והמחוז(. בסיס נתונים זה חשוב

                                                

ושיוך טבלאות הרמוניזציה כחול( לבסיס הנתונים התומך "-)מסגרות בצבע לבן PATSTATשאילתה המקשרת בין טבלאות ל דוגמא  1
 –)ראו הסבר בהמשך( באמצעות השדה המקשר "מספר זהות של המגיש"  משופרות של מוסד נאמן למגישים ישראלים" סקטוריאלי
person_id כחול(.-)מסגרת בצבע סגול 



 

  

ולטבלאות ההרמוניזציה  PATSTAT-ל REGPATלניתוח ההתפלגות המרחבית של החדשנות. ניתן לקשר את 

 .(OECD REGPAT database, 2016)ך הסקטוריאלי והשיו

את כל הפטנטים הטרייאדים )סט  כוללבסיס נתונים ה - OECD-של ה בסיס נתונים "משפחות טרייאדיות"ד. 

במשרד האמריקאי(. זהו קובץ חשוב הנותן אינדיקציה טובה  ואושרושל בקשות שהוגשו במשרד האירופי והיפני 

ולטבלאות ההרמוניזציה והשיוך לסקטורים  PATSTAT-ת בסיס נתונים זה ללאיכות הפטנט. ניתן לקשר א

(OECD Triadic database, 2016). 

מכסה ציטוטי פטנטים מתוך ספרות פטנטית וממאמרים  – OECD-בסיס נתונים "ציטוטי פטנטים" של הה. 

 UPSTO-הכיסוי של   .PCT-או דרך ה EPO-של פטנטים שהוגשו ב  (Non-Patent literature)אקדמיים 

  .OECD-ים אלו נמצא בתהליך עבודה על ידי הבמדד

כולל מספר מדדים שמטרתם לאמוד את איכות  – OECD-בסיס נתונים "מדדי איכות של פטנטים" של הו. 

, תביעות, המצאות פורצות דרך, כלליות, מקוריות, רדיקאליות, grant lagהפטנט )טווח טכנולוגי, גודל משפחה, 

 פטנט, מדד מורכב( ולתת קירוב לערך הכלכלי או הטכנולוגי להמצאה.  חידוש

-ו IVC-בסיס נתונים ברמת הפירמה המבוסס על נתוני ה – (בשלבי סיום) קובץ חברות הזנק בישראלז. 

,Startup Nation Central 2015-2012חברות שהוקמו בין השנים  10,700כולל מידע על ו.  

בנושאי פעילות השוואה -מאפשרים לערוך ניתוח מעמיק ובר PATSTAT-לבסיסי הנתונים המשלימים 

)תחומים טכנולוגים אליהם מופנים משאבי המו"פ כיום( שיש להם השלכות  ,וחקר תחומים פורצי דרךהמצאתית 

 מאפייני פטנטים במשרדים לאומייםחשובות על מדיניות המו"פ של ישראל. 

  



 

  

 הגשות במשרדים לאומיים .3

 :ביותר לפעילות ההמצאתית הישראלית םהרלוונטיי מאפייני הגשות פטנטים במשרדים לאומייםפרק זה דן ב

 .(EPO)ומשרד הפטנטים האירופאי  (USPTO)רשות הפטנטים הישראלית, משרד הפטנטים האמריקאי 

 מתאר מגמות בבקשות לפטנטים )בעלי הפטנט( שהוגשו ברשות הפטנטים הישראלית בשנים 1איור 

(. בשנים לפטנט בקשות 8,050הייתה שנת השיא במספר ההגשות ) 2007מהאיור עולה כי שנת  .2016-2000

(, בהשוואה לשנות השיא 16%-)כ בסך כל הבקשות(, ניתן להבחין בירידה משמעותית 2016-2014) האחרונות

ן יחסי, באופ .והן של מגישים זרים מגישים ישראלים הן שלבמספר ההגשות המוסברת בקיטון , 2008-2006

הירידה במספר הבקשות לפטנט של מגישים ישראלים הייתה משמעותית הרבה יותר מאשר זאת שנרשמה עבור 

, בעיקר בשל עליה חדה 2015(.  התאוששות מסוימת נרשמה בשנת 13%מול  40%מגישים זרים )קיטון של 

( ברשות 2006-2016מהבקשות לפטנט בעשור האחרון ) 88%-כשהנתונים מראים במספר הבקשות הזרות. 

מהבקשות הוגשו על ידי מגישים ישראלים  12%-( ורק כ67,970הפטנטים הישראלית הוגשו על ידי מגישים זרים )

מסך כל ההגשות לפטנט ברשות  81.5%-, הגשות זרות היוו כ2005-2000  (. לשם השוואה, בין השנים8,980)

רות של תושבים ישראלים ברשם הישראלי ניתן ליחס את הירידה בהגשות הישיהפטנטים הישראלית. 

החברות  ( 2016על פי דו"ח רשות הפטנטים )שצבר תאוצה בעשור האחרון.  PCT-של מסלול ה תבאטרקטיביו

סיינס )דשנים וזרעים -פייסבוק, דאו אגרו ןשהרבו להגיש בקשות לפטנט במשרד הישראלי בשנים האחרונות ה

 , פייזר(רוש-)נוברטיס, הופמן לה פארמה)מוצרי צבא וביטחון( וחברות  ריית'אוןמוריס )טבק( -,פיליפ לחקלאות(

 (.1)לוח  תהמתחרות עם חברת טבע הישראלי

 2016-2000: בקשות לפטנט של מגישים ישראלים וזרים ברשות הפטנטים הישראלית 1איור 

 

 2016מקור הטבלה: דו"ח רשות הפטנטים 

  



 

  

 תמגישים זרים מובילים בבקשות לפטנט ברשות הפטנטים הישראלי: 1 לוח

Number of patent applications Applicant name 

87 Facebook 

86 Dow Agrosciences  

69 Philip Morris Products  

57 Raytheon 

55 Genentech 

52 Novartis 

51 F. Hoffmann-La Roche  

46 Regeneron Pharmaceuticals 

44 Pfizer  

43 ASML Netherlands  

 2016מקור הטבלה: דו"ח רשות הפטנטים 

( ובמשרד הפטנטים USPTOמוצגים סך כל הבקשות לפטנטים במשרד הפטנטים האמריקאי ) 3ובלוח  2בלוח 

                         ( עבור ישראל ומדינות נוספות. מהשוואה בין שני הלוחות, ניתן ללמוד על המרכזיות של EPOהאירופי )

                      בעשור האחרון EPO.-ההגשה העיקרי לפעילות המצאתית ישראלית בהשוואה ל יעדכ USPTO-ה

              של  קיטון, לעומת 150%-עלה ב USPTO-ישראלים ב מציאים( מספר הבקשות לפטנט של מ2015-2005)

בתקופה זאת נרשמו על ידי הודו  USPTO-. שיעורי הגידול הגבוהים ביותר בEPO-מקבילה בהבתקופה  9%-כ

עבור מדינות אחרות אינם כה חדים.  EPO-לבין ה  USPTO-ניתן לראות כי הפערים בין ה(.  41( וסין )פי 14)פי 

היקף הפעילות נובע, בין היתר, מ עבור ממציאים ישראלים ההגשות בין שני הרשמיםבמספר  ם המוחלטיםפעריה

ההמצאתית הגדול של מרכזי המו"פ הזרים בישראל, שרובם תאגידים אמריקאים )חברות כגון: אינטל, 

פטנט(, )ולא של בעלי ה בבקשות של ממציאים ישראליםוכו'(. היות ומדובר  HPמאטריאלס, -מיקרוסופט, אפלייד

 הן כוללות מתוך הגדרתן גם את ההמצאות הישראליות בבעלות זרה.

 2015, דירוג לפני שנת 2015-2000לפי מדינת הממציא )ממציא ראשון(,  USPTO-מספר בקשות לפטנט ב: 2 לוח

Source: USPTO2 

 

                                                

2 http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/appl_yr.htm 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

United States 164795 177511 184245 188941 189536 207867 221784 241347 231588 224912 241977 247750 268782 287831 285096 288335

Japan 52891 61238 58739 60350 64812 71994 76839 78794 82396 81982 84017 85184 88686 84967 86691 86359

Korea 5705 6719 7937 10411 13646 17217 21685 22976 23584 23950 26040 27289 29481 33499 36744 38205

Germany 17715 19900 20418 18890 19824 20664 22369 23608 25202 25163 27702 27935 29195 30551 30193 30016

China 469 626 888 1034 1655 2127 3768 3903 4455 6879 8162 10545 13273 15093 18040 21386

Taiwan 9046 11086 12488 13786 15057 16617 19301 18486 18001 18661 20151 19633 20270 21262 20201 19471

United Kingdom 7523 8362 8391 7700 7792 7962 8342 9164 9771 10568 11038 11279 12457 12807 13157 13296

Canada 6809 7221 7375 7750 8202 8638 9652 10421 10307 10309 11685 11975 13560 13675 12963 13201

France 6623 6852 6825 6603 6813 6972 7176 8046 8561 9331 10357 10563 11047 11462 11947 12327

India 438 643 919 1164 1303 1463 1923 2387 2879 3110 3789 4548 5663 6600 7127 7976

Israel 2509 2710 2645 2539 2693 3157 3657 4410 4550 4727 5149 5436 6455 7237 7352 7882

Sweden 2825 2827 2410 2314 2270 2243 2680 3164 3265 3515 3840 4140 4390 4509 4928 5159

Switzerland 2233 2337 2338 2275 2316 2447 2773 3079 3353 3508 4017 4086 4394 4747 4906 5118

Netherlands 2289 2712 2602 2257 3052 3188 3823 3946 3883 4203 4463 4418 4303 4467 4927 5113

Italy 2704 2967 2980 3011 2997 2993 3274 3376 3805 3940 4156 4282 4516 4580 4764 4839

Australia 1800 1995 2160 2310 3000 2919 2928 3412 3976 3699 3739 3767 3603 3676 3516 3655

Finland 1530 1840 1811 1935 2096 2032 2383 2444 2621 2610 2772 2551 2760 2869 3102 3219

Austria 881 961 1115 933 1022 1044 1214 1438 1418 1564 1661 1849 2008 2167 2402 2504

Belgium 1245 1286 1293 1395 1309 1460 1546 1766 1609 1846 2084 2115 2211 2401 2513 2376

Denmark 859 1113 1065 1002 923 997 1165 1284 1439 1703 1773 1974 2059 2100 2216 2290



 

  

 2015, דירוג לפני שנת 2015-2002, ושנת בכורה לפי מדינת הממציא, EPO-מספר בקשות לפטנט ב: 3לוח 

Source: OECD.STAT 

בין מדינות ההשוואה נמצאות מדינות קטנות וגדולות, ובניתוח כפי שניתן לראות מהלוחות המוצגים לעיל, 

מספר הבקשות מוצג נרמול של  2ובאיור  4בלוח התוצאות יש לקחת בחשבון את ההבדל בגודל המדינות. על כן, 

ביחס לסך ההוצאות על מו"פ.  מדד זה מבטא את היחס בין תפוקות לתשומות ויכול לשמש  USPTO-לפטנטים ב

ביחס למיליון  USPTO-אינדיקציה ליעילות מערכת המו"פ במדינה. הלוח מציג את מספר הבקשות לפטנטים ב

. בהשוואה בין המדינות שנבדקו, 2015-2000( השקעה במו"פ, בין השנים PPPבמונחי  2010דולר )במחירי 

יחד ת ונמצא טאיווןוארה"ב בקשות לפטנטים למיליון דולר השקעה במו"פ ו 0.71עם ישראל מובילה  2015בשנת 

 הרביעיבמקום  נמצאתיפן לכל מיליון דולר שהושקע במו"פ.  USPTO-בקשות לפטנטים ב 0.63עם השני, במקום 

 שיפור משמעותי במדד זה לאורך השנים.ניתן לראות שישראל מציגה  שקעה.פטנטים לכל מיליון דולר ה 0.56עם 

יש לזכור, כי מדד זה מהווה אינדיקציה עקיפה לפריון פעילויות מו"פ, שכן איננו מביא בחשבון הבדלי עלויות של 

 פעילויות אלה במדינות השונות. 

, )מיליוני דולרים של 2014-2004ביחס לסך ההוצאות הלאומיות על מו"פ,  USPTO-מספר בקשות לפטנט ב: 4 לוח

 (PPPבמונחי  2010

 

 OECD.STATעיבוד מיוחד של מוסד נאמן לנתוני מקור: 

Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Israel 0.40 0.40 0.40 0.40 0.41 0.44 0.47 0.50 0.51 0.55 0.59 0.59 0.66 0.71 0.69 0.71

U.S. 0.49 0.52 0.55 0.55 0.55 0.58 0.59 0.61 0.56 0.55 0.59 0.59 0.64 0.67 0.64 0.63

Taiwan 0.80 0.94 0.96 0.96 0.97 0.99 1.04 0.92 0.82 0.81 0.80 0.73 0.73 0.73 0.67 0.63

Japan 0.43 0.49 0.46 0.46 0.49 0.51 0.52 0.51 0.54 0.59 0.60 0.59 0.61 0.55 0.55 0.56

Finland 0.27 0.32 0.30 0.31 0.33 0.31 0.34 0.33 0.34 0.34 0.36 0.33 0.38 0.42 0.47 0.54

Canada 0.32 0.31 0.31 0.32 0.33 0.34 0.38 0.41 0.41 0.41 0.47 0.48 0.53 0.55 0.50 0.53

Korea 0.27 0.28 0.32 0.39 0.46 0.53 0.59 0.56 0.54 0.51 0.50 0.47 0.46 0.49 0.50 0.52

Sweden 0.22 0.19 0.19 0.18 0.20 0.25 0.24 0.28 0.31 0.32 0.33 0.34 0.38 0.36

Netherlands 0.20 0.22 0.22 0.19 0.25 0.26 0.30 0.31 0.31 0.34 0.35 0.31 0.30 0.31 0.33 0.33

United Kingdom 0.24 0.26 0.25 0.23 0.23 0.23 0.23 0.24 0.26 0.28 0.29 0.29 0.34 0.33 0.32 0.32

Denmark 0.21 0.19 0.18 0.17 0.18 0.20 0.21 0.21 0.24 0.25 0.28 0.28 0.29 0.31 0.31

Germany 0.25 0.28 0.28 0.26 0.27 0.28 0.29 0.30 0.30 0.30 0.32 0.30 0.30 0.32 0.31 0.30

Austria 0.15 0.16 0.17 0.14 0.15 0.13 0.15 0.17 0.15 0.17 0.17 0.19 0.19 0.20 0.21 0.22

France 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.17 0.18 0.18 0.20 0.20 0.21 0.21 0.22 0.22

Belgium 0.17 0.17 0.18 0.20 0.18 0.20 0.20 0.22 0.19 0.22 0.23 0.22 0.22 0.23 0.23 0.21

Australia 0.18 0.18 0.22 0.17 0.20 0.18 0.18 0.17 0.18

Italy 0.13 0.14 0.13 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.16 0.16 0.17 0.18 0.18 0.18 0.18

China 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.06



 

  

, 2015-2004)מדינת הממציא( ביחס לסך ההוצאות הלאומיות על מו"פ,  USPTO-: מספר בקשות לפטנט ב2איור 

 (: ישראל בהשוואה למדינות אירופאיות קטנותPPPבמונחי  2010)מיליוני דולרים של 
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)מדינת הממציא(ביחס לאלף עובדים במו"פ )שמאל( וביחס לאלף חוקרים  USPTO-: מספר בקשות לפטנט ב3איור 

 2012)ימין( , 
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. מהאיור עולה 4וביחס לאלף חוקרים במדינה 3מציג את מספר הבקשות לפטנט ביחס לאלף עובדים במו"פ 3איור 

)לאחר טאיוון ויפן( במספר הבקשות לפטנטים ביחס לעובדים במו"פ  5כי ישראל נמצאת במקום השלישי בעולם

בקשות לפטנט לאלף עובדי מו"פ( ובמקום החמישי בעולם )לאחר ארה"ב, טאיוון, יפן ושוויץ(   במספר  84)

 הבקשות לפטנטים ביחס למספר החוקרים. 

, דורגה 2015. בשנת 2015-2005בין השנים  USPTO-ב (granted)שניתנו מציג את מספר הפטנטים  5לוח 

 בעולם במספר הפטנטים הרשומים. 10-ישראל במקום ה

 USPTO 2015-2005,-פטנטים שניתנו ב: 5 לוח

 

 

Source: OECD.STAT 

בין  83%מציגה ישראל שיעורי גידול מרשימים )  , המתאר את שיעורי הגידול בשתי תקופות זמן,4איור  מניתוח

(, השניים רק להודו ולסין. ניתן לראות ששיעורי הגידול בפעילות ההמצאתית  בסין ובדרום 2015-2011השנים 

 .2010-2005-בהשוואה ל 2015-2011קוריאה התמתנו מאוד בשנים 

.  כפי 2015-2000עבור מגישים וממציאים ישראלים בין השנים  EPO-מציג  מגמות בפטנטים שניתנו ב 5איור 

במספר הפטנטים הישראלים. מספר הפטנטים  איטית, חלה עליה 2000שניתן לראות מהאיור, החל משנת 

שניתנו ברשם האירופי נמוך משמעותית ממקבילו האמריקאי ובשלוש השנים האחרונות חלה התמתנות במגמת 

 פטנטים של מגישים.  400-פטנטים של ממציאים ומעט יותר מ 560-כהגידול ומספרם עומד על 

 

  

                                                

3 Research and development personnel - include all persons employed directly on research and development 

[activities], as well as those providing direct services such as research and development managers, administrators 

and clerical staff (Frascati Manual, 6th edition, 2002). 

4 Researchers - professionals engaged in the conception or creation of new knowledge, products processes, 

methods, and systems, and in the management of the projects concerned.  Researchers are all persons in the 

International Standard Classification of Occupations-88  Major Group 2 “Professional Occupations” plus “Research 

and Development Department Managers” (Frascati Manual, 6th edition, 2002). 

 המו"פ לא קיימים נתונים על ארה"ב ביחס למספר העובדים 5

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

United States 74637 89823 79526 77502 82382 107791 108622 121026 133593 144621 140969

Japan 30340 36807 33354 33682 35501 44813 46139 50677 51919 53848 52409

South Korea 4351 5908 6295 7548 8762 11671 12262 13233 14548 16469 17924

Germany 9011 10005 9051 8914 9000 12363 11919 13835 15498 16550 16549

Taiwan 5120 6361 6128 6341 6642 8239 8781 10646 11071 11333 11690

China 402 659 770 1223 1654 2655 3174 4637 5928 7236 8116

Canada 2894 3572 3318 3393 3655 4852 5014 5775 6547 7042 6802

France 2866 3431 3130 3163 3140 4450 4532 5386 6083 6691 6565

United Kingdom 3141 3579 3291 3085 3173 4298 4292 5211 5806 6488 6417

Israel 924 1218 1107 1166 1404 1819 1981 2474 3012 3472 3628

India 384 481 546 634 679 1098 1234 1691 2424 2987 3355

Italy 1296 1480 1302 1357 1346 1798 1885 2120 2499 2628 2645

Sweden 1123 1243 1061 1060 1014 1434 1710 2081 2271 2767 2633

Switzerland 995 1201 1035 1112 1208 1608 1663 1831 2270 2398 2553

Netherlands 993 1323 1250 1330 1288 1615 1742 1904 2252 2505 2399

Australia 910 1325 1265 1291 1221 1748 1921 1525 1631 1693 1627

Finland 720 950 850 824 864 1143 951 1064 1221 1338 1376

Austria 463 577 457 464 503 727 753 858 1009 1180 1156

Belgium 519 625 520 510 594 820 802 866 1062 1220 1133

Denmark 358 439 388 391 390 605 730 850 921 1051 1012



 

  

 USPTO-: שיעור הגידול בפטנטים רשומים ב4איור 
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 EPO 2015-2000,-פטנטים שניתנו ב: 5איור 

 

 Source: OECD.STAT 



 

  

 גבולות-ובעלות חוצת PCTהגשות  .4

בשלב בינלאומי  PCTפרק זה מציג ניתוח משווה בינלאומי של מדדי פעילות המצאתית על סמך נתוני בקשות 

(international phase) זמן. בקשות על פני ציר העל פני מדינות וPCT  הינן מדד מקובל לצורכי השוואה

מציגים את מספר בקשות  7לוח  -ו 6לוח . בינלאומית בשל האחידות המאפיינת את הליכי ההגשה במסלול זה

  .2015-2002בין השנים  OECD-בשלב בינלאומי שהוגשו על ידי ממציאים ומגישים ממדינות ה PCT-ה

דירוג לפי שנת , OECD-מדינות ה, 2002-2015, 6בשלב בינלאומי לפי מדינת הממציא  PCTסך כל בקשות: 6 לוח

2015  

 

Source: OECD.STAT 

את מספר הבקשות הן של ממציאים  הובילוארה"ב, יפן וגרמניה  ,2015מהתבוננות בנתונים ניתן לראות כי בשנת 

קוריאה ביצעה קפיצה משמעותית בשנים  האחרות. OECD-והן של מגישים בהפרש ניכר על פני מדינות ה

 OECD-ה בין מדינות 12-במקום ה 2015ישראל מוקמה בשנת האחרונות ומצמצמת את הפער מול גרמניה. 

הוגשו בשנת , OECDאיננה מדינת סין, ששבראוי לציין   בקשות של מגישים.ב 13-הבבקשות של ממציאים ו

 (2015-2005בעשור האחרון ) של מגישים. PCTבקשות  24,543-של ממציאים ו PCTבקשות  25,776 2015

  פי עשרה. מדינה זאת של PCT-בקשות ה מספרצמחו 

  

                                                

6 By application year and partial count of inventor country. 



 

  

 2015דירוג לפי שנת  ,OECD-מדינות ה, 2002-2015, 7בשלב בינלאומי לפי מדינת המגיש  PCTסך כל בקשות: 7 לוח

      Source: OECD.STAT 

מדד משווה טוב יותר, המשקף את האינטנסיביות של הפעילות ההמצאתית במדינה, הוא מספר הגשות 

של ממציאים ומגישים  PCTמציגים את מספר הגשות  7ואיור  6איור המנורמלות לגודל האוכלוסייה במדינה. 

ממציאים, מוקמה , המציג את מספר הבקשות המנורמלות של 6מאיור למאה אלף תושבים. כפי שניתן לראות 

של ממציאים ביחס לגודל האוכלוסייה  PCTבהגשות  OECD-בין מדינות ה חמישיבמקום ה 2015ישראל בשנת 

מיקומה של  .(25.7)וקוריאה  (28.3) , שוויץ(29.3) דיה(, שוו32.9נפש(, מתחת ליפן ) 100,000-הגשות ל 24.4)

, 2015ר מההגשות היחסיות של הממציאים. בשנת נמוך יות(, 7)איור ישראל בהגשות היחסיות של המגישים 

-הגשות ל 19.5של מגישים ביחס לגודל האוכלוסייה ) PCTמוקמה ישראל במקום התשיעי בעולם בבקשות 

המנורמלות ביחס  PCT-הובילו את מספר בקשות ה  (33.2)יפן, ו(34.8) שוודיה, (51.1)שוויץ נפש(.  100,000

אחת המגמות הבולטות העולות מהאיורים לעיל היא הפער הגדול בין מספר לגודל האוכלוסייה בשנה זאת.  

מספר בקשות  2015של ממציאים שוויצרים לבין מספר הבקשות של מגישים שוויצרים )בשנת  PCT-בקשות ה

ממספר הבקשות של הממציאים(. הסיבה לפער עצום זה נובע מכך ששיעור  82%-המגישים/בעלים היה גבוה ב

 עבור ישראל(. 9.5%-, לעומת  כ65%-יצרית על המצאות זרות הוא גבוה מאוד )כהבעלות השוו

  

                                                
7 By application year and partial count of applicant country. 



 

  

 2015-2000תושבים לפי מדינת הממציא,  100,000-ל PCTבקשות : 6איור 

 

 OECD.STATמקור: עיבוד מיוחד של מוסד נאמן לנתוני 

 2015-2000תושבים לפי מדינת המגיש,  100,000-ל PCTבקשות : 7איור 
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עדים להרחבת תהליכי גלובליזציה המתבטאים בשיתופי פעולה טכנולוגיים אנו  יםהאחרונ העשורים בשני

המצאתית כפי שהן משתקפות גבולות בפעילות -מגמות בבעלות חוצה חלק זה של הדו"ח מציגבינלאומיים. 

בשנים האחרונות, ניתן לראות כי חלה התמתנות ואף ירידה )בשונה מהמגמה . PCTבבקשות לפטנטים במסלול 

, שיעור 2015בשנת (. 8ישראליות )איור שיעור הבעלות הזרה על המצאות שדווחה בשלושת הדוחות הקודמים( ב

. מוקדם מידי לדעת 2013אחוזים מנתוני  נמוך בשישה ,30.7%הבעלות הזרה על המצאות ישראליות עמד על 

 8(. עוד עולה מאיור 11)איור   OECD-האם מדובר בשינוי מגמה. ישראל במדד זה, ממוקמת קרוב לממוצע ה

     הייתה אירופית 17%-מהבעלות הזרה על המצאות ישראליות הייתה אמריקאית, כ 75%-, כ2015שבשנת 

(EU-28) משקף מעין תמונת ראי למדד הקודם ומתאר את שיעור  9איור  ת מדינות אחרות.הייתה בבעלו 8%-וכ

, שיעור הבעלות הישראלית על המצאות זרות 2015הבעלות הישראלית על המצאות זרות. ניתן לראות כי בשנת 

בין היתר, ומשקף,  והינו יציב למדי בעשור האחרון. שיעור זה הינו נמוך מאוד בהשוואה בינלאומית 9.7% עמד על

לאומיות בבעלות ישראלית. ניתן להבחין בשיעור הגבוה של בעלות מקומית על המצאות -את מיעוט החברות הרב

המאופיינות ע"י חברות רב לאומיות רבות בבעלות  בלגיהזרות במדינות קטנות יחסית כמו שוויץ, אירלנד, שוודיה ו

מדד שלישי המצביע על שיתופי פעולה בפעילות המצאתית  (.11)איור מקומית, להן חברות בת ומרכזי מו"פ בחו"ל 



 

  

            יציב למדי בשנים האחרונות ומראהמדד זה, . שיעור הפטנטים עם ממציאים שותפים זרים( הוא 10)איור 

 אים זרים.יהיו בשיתוף פעולה עם ממצ PCTמהבקשות לפטנטים שהוגשו במסלול  18%-17%-כש

 2015-2002בעלות זרה על המצאות ישראליות  : 8איור 

 

Source: OECD.STAT 

 2015-2002בעלות ישראלית על המצאות זרות   :9איור 

 

Source: OECD.STAT 



 

  

 2015-2002המצאתית(  אים שותפים זרים )שיתופי פעולה בפעילות יפטנטים ישראלים עם ממצ: 10איור 

 

Source: OECD.STAT 

 OECD ,2015-מדינות ה –בעלות חוצת גבולות בפעילות המצאתית, מבט משווה בינלאומי : 11איור 

 OECD.STAT לנתוני נאמן מוסד של מיוחד עיבוד – הנתונים מקור



 

  

בפעילות המצאתית בשנת  8OECD-של מדינות ה( revealed advantageציג את היתרון הנגלה )מ 12איור 

לזיהוי OECD -ארגון ה שלעל מתודולוגיה  בוססהמדד מ, בפילוח על פי התחומים הטכנולוגיים השונים. 2015

 Balassaשפותח על ידי  אינדקסמהווה הרחבה ל, ה(OECD, 2011) בפעילות המצאתית יתרונות טכנולוגיים

מסוים בשיעור הפטנטים בתחום טכנולוגי  מדינהמחושב על ידי חלוקה של שיעור הפטנטים של  המדד .(1965)

 קבוצתהאינדקס עבור ) באותו התחוםוכו'(  EU-27 -, מדינות הOECD-ה )העולם, מדינות  קבוצת רפרנסשל 

קבוצת ההשוואה  ים.מסוצביע על התמחות של המדינה בתחום י 1-. מדד הגבוה מ(1-ל תמיד יהיה שווה  הרפרנס

)סך כל הבקשות שהוגשו על ידי מדינות החברות בארגון, בפילוח לפי תחומים OECD -ה שנבחרה להשוואה היא

טכנולוגיים(. אחת המגמות הבולטות העולות מניתוח הנתונים באיור הוא היתרון היחסי של דנמרק על פני מדינות 

ובתחום  (OECD-משיעור הבקשות ב 2.8)שיעור בקשותיה בתחום גבוה פי  הביוטכנולוגיהאחרות בתחום 

יש יתרון נגלה משמעותי על פני מדינות אחרות בתחום הננוטכנולוגיה.  לאוסטרליהונד זיל-לספרד, לניו. הסביבה

בדירוג  זילנד-ניוממוקמות אחרי  הולנד וישראלרפואית. הבתחום הטכנולוגיה לניו זילנד יש יתרון נגלה משמעותי 

הינו התחום  ICT-ה ושוויץ.  תחום הוא של ספרד תחום הפארמההיתרון היחסי הגבוה ביותר בהיחסי בתחום זה. 

בו מוגשות מספר הבקשות הגדול ביותר מבין ששת התחומים המסוקרים לעיל. את מדד היתרון הנגלה בתחום 

 פינלנד וישראל.ריאה, קוואחריה ממוקמות  זה מובילה שוודיה

 

 בפילוח על פי תחומים בפעילות המצאתית (revealed advantage)יתרון נגלה  :12איור 
 (2015) םטכנולוגיי

 OECD.STAT לנתוני נאמן מוסד של מיוחד עיבוד – הנתונים מקור

. 2013-ו 2008, סין והודו בשנים OECD-מדינות הבטנטים הטריאדיים של מגישים מציג את מספר הפ 13איור 

 ,של מדינות אירופאיות קטנות, הדומות במאפייניהן לישראל מהנתונים עולה כי מספר הפטנטים הטריאדיים

 4.3מראים כי מספר הפטנטים הטרייאדים של ישראל קטן פי  2013גבוהות באופן משמעותי. כך למשל  נתוני 

משל שוודיה. כאשר עורכים השוואה יחסית )פטנטים טרייאדים מנורמלים  1.5משל שוויץ ופי  4.1משל הולנד, פי 

סביר מאוד (. 14)איור במדד זה  2013בשנת ו 2007בעולם בשנת  9-ים כי ישראל  מוקמה במקום הלנפש(, רוא

להניח כי הסיבה העיקרית למספר הפטנטים הטרייאדים הנמוך של ישראל נעוצה במספר הקטן של חברות 

לנד, שוודיה, דנמרק ישראליות רב לאומיות גדולות, וזאת בהשוואה מספר מדינות אירופאיות קטנות כגון שוויץ, הו

ופינלנד, להן מספר רב של חברות ענק. פטנט טריאדי הוא פטנט יקר לתחזוקה. ככל שהחברה גדולה, "עשירה" 

 וגלובלית יותר, כך גדלה ההסתברות שתגן על ההמצאה שלה בשווקים רבים יותר. 

                                                
הבאות הוצאו מהניתוח בשל סף פטנטים נמוך:  סלובקיה, איסלנד, אסטוניה, לוקסמבורג, צ'ילה, יון, סלובניה,  OECD-מדינות ה 8

 סיקו וצ'כיה. פורטוגל, מק



 

  

 32019, 8200: פטנטים טרייאדים של מגישים 13איור 
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 עבודהההמשך  .5

. חברות ההזנק בישראל לההמצאתית שהפעילות  מאפייני תפוקה חשובה של דו"ח זה תתבטא בחקר

על מנת לחקור את לניתוח הנתונים. תשמש  שפותחה במחקרים הקודמים תמתודולוגיית ההמצאות הייחודיו

ת על המתבסס תנתונים ייחודי תשתיתבנו הפעילות והמאפיינים של חברות ההזנק בישראל, חוקרי מוסד נאמן 

 חברות הזנק שהוקמו בין השנים             10700-כוכוללת נתונים ברמת הפירמה על  IVC-מסד הנתונים של ה

2015-2012. 

 .IVC-ה  מסד הנתונים שלחברות ההזנק בישראל באמצעות  ואיסוף נתונים על כלל מיפוי  של העבודה שלב א'

  שנאספו על כל חברה:. המשתנים העיקריים להלן 

 שם החברה •

 מספר ח.פ. •

 שנת הקמה •

 האם החברה פעילה )כן/לא( •

 תחום בו פועלת/פעלה החברה: •

o תקשורת 

o אינטרנט 

o מוליכים למחצה 

o מדעי החיים 

o קלין טק 

o טכנולוגיות אחרות 

 שלב הפעילות בו נמצאת החברה/נמצאה בעת הפסקת פעילותה: •

o שלב קדם (Seed stage) 

o שלב המו"פ (R&D stage) 

o הכנסות ראשונות(Initial Revenue)   

o  בהכנסותגידול (Revenue Growth)  

 עיר ומדינה בה פועלת/פעלה חברה  •

 מספר המועסקים בעת הפסקת הפעילות( –מספר המועסקים בחברה )לחברות לא פעילות  •

 לחברות הלא פעילות:

 שנת הפסקת פעילות •

רכישה על ידי גורמים חיצוניים, מיזוג עם חברה אחרת, הקפאת הפעילות,  –סיבה להפסקת פעילות  •

 הפסקת פעילות בשל קשיים פיננסיים.

לב א' לבין שנאספו בששמות החברות  הצלבה ביןנערכת  )הנמצא בימים אלו לקראת סיום( של העבודהשלב ב' ב

)בכל משרדי הפטנטים שהגישו בקשה לפטנט  PATSTATהמופיעות בבסיס הנתונים  ישראליותהחברות הכל 

(  PATSTATן כי שלב זה )זיהוי חברות והצלבתם עם נתוני חשוב לציי. 2012החל משנת  (PCTודרך מסלול 

 .2018הינו תובעני מאוד מבחינת זמן והוא היווה שלב מרכזי בתהליך העבודה ברבעון הראשון של שנת 

חברות הפעילות הפטנטית של על הניתוח  , יועמק2018במהלך שנת . שלב ג' יוקדש לפילוח ולניתוח הנתונים

יכלול ניתוח של הפעילות הנ"ל לפי מאפיינים שונים הכוללים: ניתוח הפעילות הסופי  הדו"ח  .ההזנק בישראל

ההמצאתית של חברות ההזנק על פני ציר הזמן; ניתוח לפי מגישים מובילים; פילוח לפי תחום טכנולוגי של 

יים; מיפוי ובין סקטוריאל יםהפטנט, ענף כלכלי או תחום עיסוק של החברה; ניתוח שיתופי פעולה סקטוריאלי

גיאוגרפי של ההמצאות של חברות ההזנק; ניתוח שיתופי פעולה עם ממציאים זרים; ניתוח מאפייני קניין רוחני 

  וכו'. לאומיים-של חברות הזנק ישראליות שנרכשו ע"י חברות זרות או תאגידים רב
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