
     

  

 

 שולחן עגולהזמנה להשתתפות ב

 של עורכי פטנטיםתקנות אתיקה גיבוש  בנושא
 

בימים  בוחנותחטיבת תכנון מדיניות ואסטרטגיה במשרד המשפטים בשיתוף עם רשות הפטנטים 

 .פטנטים בישראלהאלו את גיבושם של כללי אתיקה מקצועית חדשים שיחולו על עורכי 

לאזן בין הצורך  השאיפה היא. משפטית רבהו תבעל חשיבות עסקי הואפטנטים העריכת מקצוע 

 ובין הטלת נטל שלא לצורך על העוסקים בתחום. תקנות אתיקה בקביעת 

 

ובעקבות פרסומה  ציבור,ה להערותטיוטת תקנות אתיקה  פרסם משרד המשפטים 2014בשנת 

ומשכך פורסם "קול קורא" , הציבור. כעת, אנו מבקשים לשוב ולקדם תקנות אלההתקבלו הערות 

ולאתגרים העולים מטיוטת כללי  ן בבקשה לקבל התייחסויות לסוגיותהרחב וכן לבעלי עניי לציבור

איכותיות מבעלי מקצוע בתחום עריכת  התקבלו התייחסויותהאתיקה המוצעת. לקול הקורא 

 הפטנטים. 

 

בגיבוש תקנות  יש להידרשמרכזיות אליהן הסוגיות המופו  ,השונות לאחר העמקה בהתייחסויות

במסגרת  בנושא גיבוש תקנות האתיקה לעורכי פטנטים להזמינכם לשיח פתוחנבקש . האתיקה

 ."שולחנות עגולים"

 

 . תל אביבב 154דרך מנחם בגין  ,באולם הישיבות בבית קרדן 31.1.23ביום ייערך  המפגש

 לדוא" בכתובתלים יש להירשם ואם ברצונכם להשתתף במפגש השולחנות העג

Regulation@justice.gov.il. 

 

 

ימים לפני  5עד בדוא"ל  ההתייחסותעל העברת נודה , שתרצו להביע עמדתכם בכתב בנושאככל 

 המפגש.

 

, מצורפים עיקרי הנושאים המוצעים להסדרה במסגרת תקנות וההתייחסויות לצורך מיקוד הדיון

 שולחנות העגולים.לדיון ב יעלווכן סוגיות נוספות שעלו בהתייחסויות לקול הקורא ו האתיקה,
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 מערכת היחסים בין עורך הפטנטים והלקוח

 לקוח בנאמנות, תוך שמירה על הגינות וכבוד המקצוע.הג וייצ 

  רשאי עורך פטנטים לקבל שכר שווה לכסף שערכו : לכך  בכסף בלבד. סייגישולם שכר טרחה

 עלויות הטיפול יהיו מפורטות וברורות. .הנכס המדוברפי שווי -נקבע על

 פי שיקול דעתו לא לקבל עניין לטיפולו. -עורך פטנטים רשאי על 

 1עורך פטנטים לא ייצג צדדים בעלי אינטרסים מנוגדים באותו עניין.  

  2משותף אלא אם הלקוח הסכים לכך מלכתחילהעורך פטנטים לא ייחשב ממציא 

 ניגוד עניינים

 או סימן  עיצובורך פטנטים שערך מסמך או שהשתתף בחלק מהליך הנוגע לבקשת פטנט, ע

 .לא יטען לאחר מכן נגד כשרות המסמך או ההליך -מסחר

 .עורך פטנטים לא יטפל נגד לקוח בעניין או מידע מהתחום שטיפל בו למען אותו לקוח 

 

 שמירת סודיות

  זולת מקרה בו ניתן צו משפטי.מידע שמקורו בלקוחעורך פטנטים ישמור בסוד כל , 

 

 עורך הפטנטים והצד שכנגד 

 רק בנוכחות בא כוחו או מייצגו. מואו ייפגש עשהוא מיוצג  לצד שכנגד עורך פטנטים יפנה 

 

 כספים 

  עדותו.עורך פטנטים לא ישלם ולא ייתן כל תמורה אחרת לעד תמורת 

 ויציג את  בין שכר עבודה ובין החזר הוצאות, יבחין םבקבלתו תשלום מלקוח, עורך פטנטי

 .בדרישת התשלום ההבחנה

  

                                                           
 .הוא יכול להסכים עם הלקוח לייצגו בתחומים מסוימים, מבלי שיתנגש ייצוגו של הלקוח עם ייצוג לקוח אחראולם,  1
 בהעדר הסכמה, לא יכלול עורך הפטנטים את אמצאתו בתיאור 2



     

  

 

  לדיוןנוספות שאלות 

  טנטים עצמאיים ועל משרדים התקנות המוצעות על עורכי פהאם הנטל שיוטל בעקבות

 התקנות וייעודן?קטנים הוא סביר? האם ניתן להקל בנטל תוך מימוש מטרת 

  באילו  בו מצוי עורך הפטנטים? ניגוד ענייניםב איזונים יש לקבוע בתקנה העוסקתאילו

 מצבים נתקלתם בסוגיה? 

 לרשום עצמו כממציא אלא אם הלקוח הסכים לכך המוצע על עורך פטנטיםאיסור האם ה ,

עורכי פטנטים האם וכיצד ניתן להגן על  בהתנהלות עורכי הפטנטים?קשיים עלול ליצור 

 ? בנסיבות אלה

 השפעות פורמליזציה של המקצוע תגרור כי עלתה טענה הקוראלקול  במסגרת התגובות 

מה  .יהם )כך בתגובת אגודת עורכי הפטנטים בישראל(לקוחותעורכי פטנטים ו על בותנרח

 דעתכם על כך? 

  פטנטים לפרסם הודעה  ךשל עור מעסיקלחייב  הצעהעלתה במסגרת התגובות לקול הקורא

 . עוד נטען כי לעיתים חוזה העבודה ביןמשרדאת ה בעת עזיבת עורך הפטנטיםלקוחותיו ל

לקוחות  מצב של העברתכדי למנוע כולל סעיף השולל תחרות  עורך הפטנטים למעסיקו

 . מה דעתכם על כך? מהמשרד
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