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 קול קורא לקבלת התייחסויות מן הציבור 

 במסגרת בחינת תיקונים לחוק הפטנטים במגוון נושאים

 

 - "(הרשות" –)להלן ורשות הפטנטים  ט אזרחי(פייעוץ וחקיקה )המחלקה למש – משרד המשפטים

במגוון  "(חוק הפטנטים"" או החוק" –)להלן  1967-, התשכ"זבוחנים תיקונים לחוק הפטנטים

נושאים, כמפורט להלן. יודגש כי הכללת נושא מסוים בקול קורא זה, אין משמעותו כי ייערך תיקון 

כמו כן, ככל שיוצע תיקון לחוק הפטנטים, הוא אינו מוגבל לנושאים המתוארים  חקיקה בעניינו.

 בקול הקורא.

 

חשיבות פתרון, והן לעניין ללהציע הצעות הציבור מוזמן להגיש התייחסות הן לצורך בתיקון, הן 

 (.2021במרץ  1אדר תשפ"א )בי"ז  עד ליום עדוף הנושאים המובאים בקול קורא זהיתו

 

 "תקופת חסד" .א

במספר מדינות בעולם, ובראשן ארה"ב, פרסום בציבור של אמצאה במהלך השנה שקדמה  .1

אדם שקיבל מאחד מהם את בידי הממציא או ממציא במשותף, או בידי להגשת בקשת הפטנט, 

הוראה זו מכונה  1.חידושרסם הפוגע בופידע קודם ש, לא ייחשב כהמידע באופן ישיר או עקיף

 "תקופת חסד". 

בידי בעל העיצוב או כתוצאה הוראה דומה קיימת בישראל לעניין פרסום בציבור של עיצוב  .2

, שאינו פוגע שלא כדיןממידע שמקורו בבעל העיצוב, בין שהמידע הושג כדין ובין שהוגש 

 2.בכשירות להגנה כעיצוב רשום

 ?האם החלת "תקופת חסד" בישראל לעניין פטנטים היא מדיניות רצויה  

  /אם כן, מה צריכים להיות התנאים להחלתה, כגון: פרסום על ידי הממציא/ מבקש הפטנט

דין/ שלא פרסום שהוא תוצאה ממידע שמקורו הוא בממציא או מבקש הפטנט; המידע הושג כ

 כדין מן הממציא; משך התקופה; תנאים אחרים.

 

 פרסום אמצאה בתערוכה או בהרצאה טרם הגשת בקשה לפטנט .ב

לאמנת פאריס קובע כי המדינות שהן צד לאמנה יעניקו הגנה זמנית לאמצאות כשירות  11סעיף  .3

לאמנה, בתערוכות רשמיות הנערכות בשטחי מדינה שהיא צד  המוצגים למוצרים פטנט בקשר

ומאפשר לכל מדינה לקבוע מהן הראיות הנדרשות לצורך הוכחת הזכאות להגנה זו. הסעיף 

מבהיר כי הגנה זמנית זו לא תאריך את התקופה בתוכה ניתן להסתמך על דין קדימה לפי 

                                                 
1 )1(b)(102U.S.C.  35 
 .2017-לחוק העיצובים, התשע"ז 9סעיף  2



חודשים(, ומתיר למדינות החברות את שיקול הדעת להתחשב  12האמנה )לעניין פטנטים, 

 בתערוכה כתאריך דין הקדימה. בתאריך פרסום האמצאה

( לחוק הפטנטים כי פרסום האמצאה בידי בעל האמצאה בתערוכה 2)6בהתאם, קובע סעיף  .4

מצאתית של האמצאה. הסעיף קובע כי בעל אמצאה הר, לא פוגע בחידוש או בהתקדמות הכאמו

נט יהיה זכאי להגנה זו אם הודיע לרשם לפני פתיחת ההרצאה ובתנאי שהגיש את בקשת הפט

בישראל בתוך שישה חודשים, ומרחיב הגנה זו ומחיל אותה גם על הרצאות או פרסומי 

 הרצאות.

 .נמסרות לרשם לעתים נדירותבסעיף כאמור הודעות  בפועל, .5

 חלפתה בהודעה שתצורף נשקלת האפשרות לוותר על דרישת מסירת הודעה לרשם מראש, וה

  לחוק. 18סעיף  , ולחלופין במסגרת המענה לדרישה לפילבקשת הפטנט

  לבטל את מגבלת ששת החודשים להגשת הבקשה בישראל ולהגביל כמו כן, נשקלת האפשרות

, כלומר עד שנה ממועד לאמנה 11בהתאם לאמור בסעיף  בישראלהבקשה את התקופה להגשת 

התערוכה כאשר הבקשה מוגשת ללא דין קדימה, וכן לאפשר לדרוש דין קדימה מבקשת פטנט 

 .פרסום האמצאה בתערוכה כאמור בסעיףשהוגשה לאחר 

 ככל שיקודם הסדר של תקופת חסד, נושא זה מתייתר. .6

 

 תכשירים ביולוגיים –הארכת תקופת הגנה  .ג

(, וניתן להאריך את 52שנים מתאריך הגשת הבקשה )סעיף  20תקופת ההגנה לפטנט היא  .7

בפרק ד לחוק. סימן זה חל על פטנטים המגנים על חומר  1תקופת ההגנה בהתאם לסימן ב'

א כך: 64כלשהו, על תכשיר רפואי המכיל חומר, על ציוד רפואי, ועוד. "חומר" מוגדר בסעיף 

פואי או מלחים, אסטרים, הידרטים או צורות גבישיות של אותו "המרכיב הפעיל בתכשיר ר

 המרכיב".

מבוססת על מרכיבים פעילים מעולם הכימיה,  1998ההגדרה, אשר נוספה לחוק בשנת  .8

ובהחלטות שונות הוחל ההסדר אף על פטנטים המגנים על תכשירים רפואיים הכוללים חומרים 

)השגה על החלטת בוחן לפי סעיף  124123לפטנט  ביולוגיים. בהחלטה בעניין בקשה לצו הארכה

( צוין כי ההגדרות למונחים "חומר" 16.4.2018) Bayer Healthcare LLC )לחוק 161

ועתה הן מתייחסות אף לחומרים ביולוגיים  2016ו"תכשיר" בפקודת הרוקחים, הותאמו בשנת 

החומר" לעניין נדונה השאלה מהו "הרישום הראשון של  בנוסף לחומרים. בהחלטה זו

נקבע כי לא די בכך שמשרד הבריאות התייחס לתכשיר שעל , ובין היתר תכשירים ביולוגיים, 

בסיסו מבוקש צו הארכת תוקף כאל תכשיר הכולל חומר פעיל חדש, אלא יש לבדוק האם קיים 

שהוא החומר הפעיל ברישום המאוחר לעומת פעילות החלבון שהוא  פעילות החלבוןב ישונ

בהבדלים המבניים שבין שני  והאם שוני זה נעוץ החומר הפעיל שבתכשיר שכבר רשום,

המבנה הראשוני, השניוני, השלישוני או בשינויים שהחלבון עובר לאחר החלבונים )כגון 

 171779, 205802לצו הארכה לפטנטים בהחלטה בעניין בקשות  (.התרגום, כגון גליקוזילציה

Bioverative Therapeutics INC (4.10.2018 ) ברמת הנקבע כי איחוי של שני גנים-DNA 

מהווה חומר פעיל חדש בהתאם למבחנים המקובלים בפסיקה מולקולה אחת חדשה, היוצר 

ני כן בפנקס בעניין צוו הארכה, ואין צורך לבחון את פעילות החלבון ביחס לחלבון שנרשם לפ

בשתי ההחלטות הרשם סוקר את המצב המשפטי במספר . Bayerכפי שנקבע בעניין  התכשירים



 השאלה נשוא הדיוןבבחינת  בין ישראל לארה"ב צוין כי ההבדלים Bayerמדינות ובעניין 

 נעוצים בין היתר בהעדר הסדרה מפורשת של הנושא בחקיקה בישראל.  

 את נושא הארכת תקופת הגנה לתכשירים ביולוגיים, ובפרט  האם וכיצד ראוי להסדיר בחקיקה

 סוגיית הרישום הראשון של החומר?

 

 תביעות פונקציונליות .ד

לחוק, בקשת פטנט תכלול פירוט שבסופו תביעות המגדירות את האמצאה. סעיף  13לפי סעיף  .9

או כצעד כאמצעי )ב( לחוק קובע כי ניתן לבטא יסוד אחד או יותר של האמצאה בתביעות, 13

ימת, ואין צורך לפרט את המבנה, החומר או הפעולות הנדרשות לעשיית לעשיית פעולה מסו

באמצעות  להשיג שניתןהפעולה. כלומר, ניתן להגדיר את האמצאה באמצעות המטרה 

מבלי לציין את האופן בו מטרה זו ניתנת להשגה, כאשר הפרטים להשגת מטרה זו  האמצאה

ביעה כזו מכונה "תביעה פונקציונלית" שכן היא מגדירה את מתוארים בפירוט עצמו. ת

 ( אותו ממלאת האמצאה. functionהאמצאה באמצעות התפקיד )

על פי הפרשנות הקיימת בישראל, ניתן לבטא את כל מרכיבי התביעה באופן זה. לשם ההשוואה,  .10

כל יסודות הדין בארה"ב המאפשר גם הוא תביעות פונקציונליות, אינו מאפשר להגדיר את 

  ישנה הבחנה בין הגדרת תביעה באמצעות תוצאה )"בדין האירופי,  3האמצאה באופן זה.

("result to be achievedבין תביעה המוגדרת באמצעות תכונות פונקציונליות )"לfunctional 

features ניתן לבטא את האמצאה באמצעות מטרותיה רק כאשר לא ניתן "(. במקרה הראשון

או אם הגדרה אחרת מצמצמת את היקף התביעות במידה שאינה  באופן אחרלהגדירה 

במקרה השני,  4מוצדקת, ואם יש לכך תימוכין בפירוט או בידע הכללי של בעל מקצוע ממוצע.

תביעה שמוגדרת באמצעות תכונות פונקציונליות תתאפשר כאשר בעל מקצוע ממוצע יידע מהם 

ם את הפונקציה המתוארת בתביעה, אך לא ניתן האמצעים האחרים שבאמצעותם ניתן לייש

לקבל תביעה פונקציונלית כאשר אין אמצעי אחר להשגת התכונה בעוד שהתביעה מנוסחת ככזו 

  5.שכוללת אמצעים נוספים

  ?האם היקף ההגנה המוענק על ידי תביעות המוגדרות באמצעות מטרת האמצאה הוא ברור דיו

רה זה, כגון ההגבלות שהוזכרו מן הדין המשווה או האם נדרשת הגבלה לשימוש באופן הגד

 הגבלות אחרות?

 

 בחינת בקשה לפי דרישה .ה

(, וקיימת למבקש אפשרות 34לחוק ותקנה  17כיום, בקשות פטנט נבחנות לפי סדרן )סעיף  .11

 א(.19לבקש את הקדמת הבחינה )סעיף 

                                                 
3 for a combination may be expressed as a means or step for  An element in a claimU.S.C. 112(f) (" 35

performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and 
such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the 

specification and equivalents thereof)" 
4 "Result to be achieved 4.10 "para.  Part F, Chapter IV, EPO's Guidelines for Examination, 
5 "unctionFerms of TDefinition in " para. 6.5 Part F, Chapter IV, Examination,EPO's Guidelines for  



נהוגה שיטה לפיה בקשות  9ואוסטרליה, 8דרום קוריאה 7יפן, 6במספר מדינות בעולם, כגון קנדה, .12

אם לא מוגשת  (."Request for Examination") נבחנות לאחר שהמבקש דורש את בחינתן

, ולפחות בחלק מן השיטות בקשה לבחינה בתוך מספר השנים שנקבע, בקשת הפטנט נזנחת

אם הבקשה אינה נבחנת . ניתן לבקש את החזרת הבקשה לבחינה בתוך תקופה שנקבעה

 חר שמדובר בבקשות שפורסמו, האמצאה המתוארת בהן תהיה בנחלת הכלל.מאומתקבלת, ו

 :בקשות 8436 נזנחו, 2017-2019ים על פי נתוני רשות הפטנטים, בין השנ .13

( מכלל הבקשות שנזנחו, נזנחו לפני תחילת הבחינה, וכשליש מתוכן 3548) 42% .א

 השנים הראשונות שלאחר הגשת הבקשה. 3( נזנחו במהלך 1171)

( מכלל הבקשות שנזנחו, נזנחו לאחר בחינה ראשונה, ושיעור הבקשות 2696) 32% .ב

השנים הראשונות שלאחר הגשת הבקשה הוא כשישית מתוך  3שנזנחו במהלך 

 (.421אלה )

 ( מכלל הבקשות שנזנחו, נזנחו לאחר בחינה שניה ומעלה.2191) 26%  .ג

 דרישה לעומת שיטה  מהם היתרונות והחסרונות של השיטה לפיה בקשת הפטנט נבחנת לפי

 ? לפי סדר הגשתןנבחנות , והבקשות הבקשותנבחנות כל שבה 

  ,האם בשיטה כזו ראוי להגביל את מספר החודשים המרבי לפעולות הרשם )דו"ח בחינה ראשון

מהו מספר החודשים המרבי הראוי בכל שלב של בחינה חוזרת, הודעת סירוב וכו'(? אם כן, 

 להגביל את הארכות שיינתנו למבקש? אם כן, כיצד? ? האם בשיטה כזו ראויהבחינה

 בישראל, אילו הוראות עליה לכלול, למשל ביחס למועדי  ת בחינה לפי דרישהלו תאומץ שיט

 תשלום אגרות, לבחינה על אתר, הגשת אסמכתאות ופרסומים קודמים, חלוקת בקשות?

 

 בדרישהדרישת הגשת אסמכתאות ופרסומים קודמים, ומשמעות אי עמידה  .ו

( לחוק, נדרש מבקש פטנט להגיש לרשות את רשימת האסמכתאות שעליהן 1)ב()18על פי סעיף  .14

הסתמכו רשויות הפטנטים זרות בבחינת בקשה מקבילה לפטנט, וכן רשימה של פרסומים 

שפורסמו לפני תאריך הבקשה, הידועים למבקש והנוגעים במישרין לאמצאה. בפועל, מוגשת 

א לחוק מחייב לעדכן את 18ני סוגי המסמכים המוזכרים בסעיף. סעיף רשימה זהה לעניין ש

 הרשות בדבר כל שינוי שחל ברשימות האמורות, אם השינוי ידוע לו או לבא כוחו.

כיום, ישנה אפשרות יעילה ונוחה לעיין בדוחות בחינה ברשויות פטנטים זרות מובילות,  .15

 שעליהן הסתמכו אותן רשויות זרות. ומתעורר ספק בדבר הצורך בהגשת רשימת האסמכתאות 

ג מאפשר, בין היתר, לבית המשפט או לרשם בהליך המתקיים לפניהם, לא לתת את 18סעיף  .16

הפטנט אם נמסר פרט מטעה או שהמבקש לא עדכן ביודעין את הרשות על כל שינוי משמעותי 

הבוחן לסרב ברשימת האסמכתאות או הפרסומים שהוא חייב בעדכונן. הסעיף אינו מסמיך את 

 לבקשה בנסיבות האמורות.

  הדרישה להגשת רשימת אסמכתאות של רשויות זרותראוי לבטל את האם? 

 ג לחוק18לבקשת הפטנט בנסיבות האמורות בסעיף בוחן לסרב ראוי להסמיך את ה האם? 

                                                 
6 -https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet

c.nsf/eng/h_wr03652.html#requestingExamination1internetopi 
7 5-https://www.jpo.go.jp/e/faq/yokuaru/patent.html#anchor6 
8 3a01#_02_03&catmenu=ek30101https://www.kipo.go.kr/en/HtmlApp?c= 
9 -application-patent-patent/standard-https://www.ipaustralia.gov.au/patents/applying

patent-standard-process/examination 
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https://www.kipo.go.kr/en/HtmlApp?c=30101&catmenu=ek03_02_01#a3
https://www.ipaustralia.gov.au/patents/applying-patent/standard-patent-application-process/examination-standard-patent
https://www.ipaustralia.gov.au/patents/applying-patent/standard-patent-application-process/examination-standard-patent
https://www.ipaustralia.gov.au/patents/applying-patent/standard-patent-application-process/examination-standard-patent


 עיתוי הגשת אסמכתאות ופרסומים קודמים .ז

 

א לחוק קובע חובה על המבקש לעדכן את הרשות בדבר כל שינוי שחל ברשימות 18סעיף  .17

, אם השינוי הובא לידיעתו או לידיעת בא כוחו. כיום קובע החוק כי חובת 18האמורות בסעיף 

העדכון חלה עד לקיבול הבקשה אולם לא קבועה בחוק או בתקנות תקופה להגשת העדכון 

 למבקש או לב"כ.  הנמנית מיום שהשינוי נודע

  ?האם ישנו צורך בהגדרת תקופה כאמור, ואם כן, מה יהיה אורכה 

  יחד עם בקשה להקדמת  18בנוסף, נשקלת האפשרות לחייב את הגשת הרשימות לפי סעיף

 א.19בחינה לפי סעיף 

 

 המצאת פרסומים ואסמכתאות בידי צד שלישי .ח

 

הבקשה בפרסומים ואסמכתאות גם אם ( מאפשר לבוחן להשתמש לצורך בחינת 3)ב()18סעיף  .18

הומצאו לו על ידי אדם אחר שאינו המבקש ושלא היו ידועים למבקש, ומגביל את אפשרותו של 

אדם שאינו המבקש להגיש את המסמכים האמורים עד חודשיים לאחר שהשיב המבקש 

 (.1)ב()18לדרישה לפי סעיף 

מסמכי   15-כהוגשו  2020 - 2012השנים הניסיון מלמד כי נעשה שימוש מועט באפשרות זו, ובין  .19

 צד ג' בלבד. 

  ?האם ישנה תועלת באפשרות הגשת מסמכי ידע קודם בידי צד שלישי 

  האם ישנו צורך להרחיב אפשרות זו, כגון להאריך את משך התקופה שבה ניתן להגיש את

 המסמכים )לתקופה מסוימת, או עד לקיבול הבקשה(, או לאפשר למגיש המסמכים לצרף

 אליהם הסברים בדבר הרלוונטיות של הפרסומים לאמצאה הנתבעת בבקשה.

 

 הסתמכות על בקשה מקבילה שאושרה במדינה אחרת .ט

 

)ג( לחוק מאפשר, בהתקיים התנאים האמורים בסעיף, להסתמך על תוצאות של בחינה 17סעיף  .20

(, 4בקשת הפטנט בישראל, לעניין דרישות החידוש )סעיף  קיבולבמדינות מסוימות לצורך 

 ( והתביעות12(, הפירוט )סעיף 8ף (, אחידות האמצאה )סעי5מצאתית )סעיף הההתקדמות ה

 (.13סעיף )

, Patent Prosecution Highway (PPH)-מפעילה רשות הפטנטים את מסלול ה 2011מאז שנת  .21

אשר בקשתו  בישראל, פטנט( לחוק. מסלול זה מאפשר למבקש 2)א)א(19אשר עוגן בסעיף 

-לבקש כי בקשתו תיבחן עלהמקבילה אושרה במדינה אחרת או קיבלה חוות דעת חיובית, 

אתר, כלומר בחינתה תוקדם בתור ביחס לבקשות אחרות שהוגשו. בשונה מבקשה לפי סעיף 

את הבקשה לרישום, נותר באופן  )ג( מדובר בהקדמת הבחינה בלבד ושיקול הדעת האם לקבל17

  מלא בידי הבוחן.

)ג( הן 17על פי המידע המצוי ברשות הפטנטים, מרבית הבקשות הנבחנות בהתאם לסעיף  .22

  .PPH-בקשות שנבחנות במסלול ה

)ג( קיימים בידי הרשות האמצעים והידע 17יש לציין כי כיום בשונה מן התקופה בה נחקק סעיף  .23

 בקשות המוגשות תוך הפעלת שיקול דעת מקצועי של הבוחן.לביצוע בחינה מלאה של ה



  ג(, אשר מפקיע את שיקול הדעת של בוחן 17לפי סעיף הבחינה האם ישנה תועלת במסלול(

 הפטנטים בישראל?

 

 חלוקת בקשה .י

לחוק קובע כי "כל עוד לא קובלה הבקשה, זכאי המבקש לדרוש שהיא תחולק לבקשות  24סעיף  .24

 אחדות".

השאלה הפרשנית העולה היא מהי אותה "בקשה" אשר ניתנת לחלוקה. האם "הבקשה" היא  .25

הבקשה העיקרית טרם חלוקתה )"הבקשה ההורה"(, ולפי פרשנות זו הבקשה ההורה בלבד 

הבקשה שהופרדה מהבקשה ההורה  –ניתנת לחלוקה, או שכל בקשה עומדת בפני עצמה, כלומר 

 היא, כל עוד לא קובלה. )"בקשת חלוקה"( ניתנת לחלוקה גם

ניתן היה לחלק כל בקשת פטנט, כל עוד לא קובלה,  2010על פי הפרקטיקה שנהגה עד שנת  .26

קבע כי הליכי התנגדות לבקשה הורה או לבקשת חלוקה, יעוכבו  2004משנת  23וחוזר רשם מ.נ. 

זה  אוטומטית עד לאחר סיום בחינת כל בקשות החלוקה ופרסומן. זאת, משום שטרם מועד

 תוכן בקשות החלוקה אסור לפרסום ואינו מובא לידיעת המתנגד.

שקבע כי הפרשנות שתאומץ מאותו מועד היא  81פורסם חוזר רשם מ.נ. 15.2.2010ביום  .27

ניתן לחלק בקשה הורה בלבד. הטעם לכך, על פי האמור בחוזר, היה הצורך  ההפרשנות לפי

 וודאות משפטית. לסיים את הליכי הבחינה בזמן סביר ושיקולים של

תוקן חוק הפטנטים, כך שבקשות לפטנט יהיו פתוחות לעיון הציבור בשלב מוקדם  2012ביולי  .28

ונקבע במקומו כי ברירת המחדל היא כי  23בוטל חוזר רשם מ.נ. 18.11.2012יותר, ולכן ביום 

התנגדות לבקשה הורה או בקשת חלוקה תתנהל כסדרה, אך אם טרם קובלה אחת מבקשות 

 וקה רשאי כל אחד מן הצדדים להליך לבקש את עיכוב הדיון. החל

בה התיר  Genentechבעניין  234696ניתנה החלטת הרשם בבקשת פטנט  12.1.2016ביום  .29

הרשם חלוקת בקשה שהופרדה מבקשה קודמת )חלוקה מסדר שני(. במסגרת ההחלטה 

רד הפטנטים האמורה סקר רשם הפטנטים את ההסדרה המשפטית של בקשות חלוקה במש

האירופי ובמשרד הפטנטים של ארה"ב, והגיע למסקנה כי לאורך השנים השתנתה הגישה 

במשרדי פטנטים שונים באשר לאפשרויות והמגבלות על חלוקת בקשה. כעולה מן ההחלטה, 

הן באירופה והן בארה"ב התאפשר )נכון למועד מתן ההחלטה( לחלק בקשות בסדר שני והלאה. 

, בה אומץ חוזר 2010פי נתוני הבקשות שהוגשו והבקשות שקובלו, מאז שנת  הרשם ציין כי על

, ולדעתו, ספק אם ריבוי חלוקת 24, היתה עליה משמעותית בשיעור השימוש בסעיף 81רשם מ.נ.

. כמו כן ציין הרשם כי משך הבחינה 81בקשות משרת את התכליות שעמדו ביסוד חוזר מ.נ.

ואף מידת ההשפעה של  81ל מאז הוצאת חוזר רשם מ.נ.הכולל של בקשה לפטנט קוצר בפוע

 .23קיומן של בקשות חלוקה על בירור התנגדויות צומצמה לנוכח ביטול חוזר רשם מ.נ.

והמדיניות כיום  81את חוזר רשם מ.נ. 25.1.206בעקבות ההחלטה, ביטל רשם הפטנטים ביום  .30

 דר שני והלאה.סהיא כי ניתן להגיש בקשות חלוקה מ

 צד ראוי לעדכן את ההסדר החקיקתי בעניין חלוקת בקשה? האם וכי 

  ?האם ישנו ניצול לרעה של המצב הקיים 

  אפשרות החלוקה וכיצד?  אתהאם ראוי להגביל 



לאפשר מספר  מסוים; מועדלמשל, חלוקת בקשה הורה בלבד; לאפשר חלוקת בקשה עד 

; מדורגותאגרות , לרבות קביעת אגרות מקסימלי של חלוקות )סדר שני, שלישי, רביעי וכו'(;

 הגבלה על משך הבחינה או על ארכות במסגרת בחינת בקשת חלוקה ועוד.

 

 חפיפה בין בקשות  .יא

בקשת פטנט תהא כשירה לרישום אם היא עומדת בתנאי פרק ב' לחוק הפטנטים, ובין היתר  .31

יך הגשת לא התפרסמה בפומבי לפני תארהיא מקיימת את דרישת החידוש, כלומר ש אם

"(, ואם יש בה התקדמות המועד הקובע" –הבקשה או תאריך דין הקדימה )להלן בסעיף זה 

 המצאתית ביחס לידע הקודם הקיים שפורסם כאמור. 

, אולם הבקשה המוקדמת מוגשות שתי בקשות לפטנט המתארות את אותה אמצאהלעתים  .32

 "פרסום קודם" מהווהנה טרם פורסמה במועד הקובע לעניין הבקשה המאוחרת ולכן היא אי

 . מביניהן מצאתית לגבי הבקשה המאוחרתהמבחני החידוש או ההתקדמות הלצורך 

לחוק )"כל הקודם זוכה"( כי "נתבקש  9כאשר מדובר בבקשות של מבקשים שונים, קובע סעיף  .33

פטנט על אמצאה אחת על ידי יותר ממבקש אחד, יינתן הפטנט עליה למי שביקש אותו קודם 

כדין". כאשר מדובר בשתי בקשות של מבקש אחד, כאשר המאוחרת מביניהם אינה מוסיפה 

בקשה הראשונה, לא מתקיימת התכלית היסודית של דיני ידע חדש על הידע שתואר ב

 הפטנטים, והיא קידום החדשנות וגילוי ידע לציבור.

 9, 2מבוסס על סעיפים בין בקשות לפי הוראות הבחינה של רשות הפטנטים, ליקוי בגין חפיפה  .34

לחוק, והחפיפה נבחנת באמצעות השוואת תביעות הבקשה המוקדמת לתביעות הבקשה  19-ו

  10וחרת.המא

לשם ההשוואה, במשפט המשווה נקבעו הוראות בחקיקה העוסקות במצב זה: בארה"ב בקשה  .35

אינה עומדת בתנאי הכשירות אם האמצאה כפי שנתבעה בתביעות, תוארה במסגרת בקשה 

כאשר מדובר בבעלות זהה, לעתים יידרש  11מוקדמת יותר וכאשר מדובר בממציאים שונים.

גנה של הפטנט המאוחר למועד פקיעת התוקף של הפטנט המבקש להכפיף את תקופת הה

ביפן תסורב בקשת פטנט שתובעת בקשה זהה  12"(.Terminal Disclaimerהמוקדם יותר )"

להמצאה שתוארה בפירוט, בתביעות או בשרטוטים בבקשה קודמת, אם מדובר בממציאים 

ק מהידע הקודם, במשרד הפטנטים האירופי תוכנה של הבקשה המוקדמת מהווה חל 13שונים.

 14., ללא הבחנה האם מדובר במבקשים שונים או באותו מבקשלעניין דרישת החידוש בלבד

  את תכלית  משרתבהוראות העבודה  בין היתרהאם היישום של הדין כפי שהוא בא לידי ביטוי

 ?בדרך אחרת ראוי להסדיר את הנושאהאם  האם יש קושי ביישום או ?דיני הפטנטים

 

 פטנטסייגים למתן  .יב

לחוק קובע כי אף שאמצאה כלשהי היא כשירה לפטנט, לא יינתן פטנט עליה אם מדובר  7סעיף  .36

( זנים חדשים של צמחים או בעלי חיים, זולת 2( תהליך לטיפול רפואי בגוף האדם; )1) -ב

 ביולוגיים שלא הופקו מהטבע.-אורגניזמים מיקרו

                                                 
 (.10.2.2020מיום  4, נספח ה' )מהדורה 23.1ה'/ -הוראות עבודה בנושא בחינת בקשה לפטנט, הע' 10
11 U.S.C. 102(a)(2) 35 
12 (c)1.321C.F.R.  37 
 לחוק הפטנטים היפני. 2-29 סעיף 13
 .EPC-ל 54סעיף  14



אתיים, למשל בנוגע לפיתוח זנים ישנן מספר הצדקות אפשריות לסייגים אלה: שיקולים  .37

חדשים של בעלי חיים; הרצון שלא להגביל את גורמי המקצוע הרפואיים לבצע טיפולים 

חדשניים; קיומה של הגנה אחרת לזנים חדשים של צמחים; או שככלל טיפול רפואי או שיטה 

ם לשימוש לטיפול רפואי אינם עומדים בדרישת הכשירות של היותם בתחום טכנולוגי או ניתני

 תעשייתי.

באשר לסייג הראשון, על פי הפרשנות הקיימת היום ברשות הפטנטים, יינתן פטנט על תהליך  .38

טיפולי שנעשה מחוץ לגוף האדם, וכן על מכשור רפואי, תכשיר רפואי או אופן מתן התכשיר 

או תהליכים לריפוי, תיקון, שיכוך, הקלה , של רשות הפטנטים לפי הוראות העבודההרפואי. 

מניעת החמרה של סימפטומים, חוסר תפקוד, ליקוי או מחלה בגוף האדם )בין אם פיזית או 

, אולם מנטלית(, כמו גם תהליכים למניעת מחלה ייחשבו כתהליכים לטיפול רפואי בגוף האדם

נוגעים לכשעצמם לשיטות קוסמטיות, שיטות אבחון או שיטות תביעות לתהליכים הניתן לקבל 

הניסיון מראה כי ניתן לנסח את תביעות הפטנט באופן שעוקף את הסייג ועל כן , מו כןכ .זיהוי

מתעוררת שאלת ההבחנה הניסוחית בין תביעות שונות המתארות אותה אמצאה ותכלית 

 15., וראו בהרחבה בהוראות העבודההבחנה זו

  רפואי, האם ישנן שיטות בלבד לטיפול רפואי בגוף האדם, שאינן כרוכות במכשיר או תכשיר

אשר אינן כשירות לפטנט אך ורק לנוכח קיומו של הסייג, על אף שהן בתחום טכנולוגי וניתנות 

 לשימוש תעשייתי?

  ?הן ביחס לפעילות השוטפת של צוותי זאת, האם ישנן השלכות מעשיות לביטול הסעיף, ומהן

 רפואה והן בהקשר לכשירותן של אמצאות שכיום אינן ניתנות לרישום כפטנט.

 

באשר לסייג השני, לא יינתן פטנט על זן חדש של צמחים או של בעלי חיים כשלעצמו אולם. על  .39

-זן חדש של צמחים ניתן לרשום זכות מטפחים על פי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, תשל"ג

 , בעוד שעל השימוש בזן ניתן לרשום פטנט.1973

-יקרולרשום פטנט והוא "אורגניזמים מלפי החוק הקיים, לסייג האמור קיים חריג שעליו ניתן  .40

 .ביולוגיים שלא הופקו מהטבע"

 בדבר היבטים הקשורים לסחר של זכויות קניין רוחנילהסכם ( 3)27לשם השוואה, סעיף  .41

(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights – TRIPS )

 קובע:

Members may also exclude from patentability: 

(a)  diagnostic, therapeutic and surgical methods for the treatment of 

humans or animals; 

 (b)  plants and animals other than micro-organisms, and essentially 

biological processes for the production of plants or animals other than 

non-biological and microbiological processes. However, Members shall 

provide for the protection of plant varieties either by patents or by an 

effective sui generis system or by any combination thereof... 

                                                 
 (.10.2.2020מיום  7 ' )מהדורהג, נספח 23.1'/ג -בקשה לפטנט, הע'הוראות עבודה בנושא בחינת  15



בע הוא מעמדו של אורגניזם שלא הופק מהט-היבט נוסף שייתכן שרלוונטי בהקשר של מיקרו .42

 גילוי שאינו תוצר של תהליך פיתוח.

   ביולוגיים שלא הופקו מהטבע-אורגניזמים מיקרובחריג לסייג בדבר  תועלת צורך אוהאם יש, 

 ?ההשלכות של מחיקתו או שינויו ןומה

 

 קבלת דגימה של חומר ביולוגי שהופקד לפי אמנת בודפשט .יג

הפטנט, ובין היתר  בקשת במסגרת האמצאה את לפרט יש כיצד מורה הפטנטים לחוק 12 סעיף .43

 האיזון את לשרת נועד מורה כי הפירוט יכלול את תיאור האמצאה ודרכי ביצועה. התיאור

 לציבור ידע שבגילוי הרצון לבעל הפטנט, לבין הניתנת ההגנה הפטנטים בין חוק בבסיס המונח

הפטנט.  על ההגנה תקופת בתוםהכלל  לנחלת עובר אשר הטכנולוגית, ידע החדשנות קידום לשם

 בהתאם האמצאה את לבצע יוכל ממוצע מקצוע שבעל כזה להיות האמצאה תיאור לכן, על

 לאמור בתיאור.

)ב( מאפשר כי חלק מתיאור האמצאה או דרכי ביצועה ייעשה באמצעות הפניה 12סעיף  .44

מוכר לפי אמנת בודפשט בדבר הכרה בינלאומית  הפקדה במוסד ביולוגי להפקדת חומר

 בהפקדת חייקטים למטרת הליכי פטנטים.

א לחוק הפטנטים קובע כי המסמכים הנוגעים לבקשות לפטנט יהיו פתוחים לעיון 16סעיף  .45

 חודשים ממועד ההגשה או ממועד הבקשה הקודמת, לפי העניין. 18הציבור לאחר 

( 1.11.2016) אוריג'ין זרעים נ' הזרע סידס 39059-02-16בהחלטה בעניין ת.א. )מחוזי ת"א(  .46

 התקבלה עמדת היועץ המשפטי לממשלה ונקבע כי: 

באופן  כי תיאור של אמצאה צריך להיעשות )א(,12בסעיף  "מרגע שהחוק קובע

וכאשר מדובר באמצאה שכרוכה בייצור חומר  שבעל מקצוע יוכל לבצעה

 הזרעים במוסד ההפקדה בהתאםביולוגי, כמו במקרה שלפנינו בו הופקדו 

לחוק, הרי שלאור תכלית ומהות דיני הפטנטים כפי שפורטו לעיל,  )ב(12לסעיף 

לפיהם על מבקש הפטנט לגלות את מלוא פרטי אמצאתו, כבר בשלב המוקדם, 

 לא ניתן לקבל פרשנות אחרת -בתמורה למונופול שיקבל אם יאושר הפטנט 

 , לפיה העיון המותר על פיהפרשנות הרחבה , אלאלחוק הפטנטים א16לסעיף 

לחוק, כולל לא רק את המסמכים אלא גם את כל החומר הביולוגי  א16סעיף 

 "שהופקד, כחלק מתיאור האמצאה, במסגרת הבקשה לאישור הפטנט

 .)ההדגשות במקור(

 רהתיאו לבין גרפי או מילולי באופן האמצאה תיאור בין כלומר, נקבע כי החוק לא יוצר הבחנה .47

ביולוגיים. אולם, במסגרת ההליך האמור ובבקשת רשות  חומרים של הפניה להפקדות דרך על

(, נטען כי ישנם הבדלים מהותיים בין 8649/16ערעור שנדונה בבית המשפט העליון )רע"א 

חומרים ביולוגיים לבין מסמכים המתארים את האמצאה. בעמדת היועץ המשפטי לממשלה 

 הישראלית המדיניות של שינוי רשות הערעור, צוין כי אם יוחלט עלשהוגשה במסגרת בקשת 

 באשר עובדתי על מידע מבוסס זה כרוך בתיקון חקיקה ראשית ועליו להיות  בעניין, שינוי

 הקיימת. המדיניות להשלכות

 עודו תלוי ועומד בפני בית המשפט. 39059-02-16יצוין כי למיטב ידיעתנו, ת.א )מחוזי ת"א(  .48

 יניות הקיימת ישנן השלכות על ממציאים בתחום הביולוגיה וביוטכנולוגיה, ומהן? האם למד 



 יצוין כי כאמור  ם?יביולוגי לחומרים שונה דין האם ראוי לשנות מן המצב הקיים, וליצור

 בעמדת היועץ שהוזכרה, כל תיקון חקיקה, ככל שיקודם, יחול מעתה והלאה בלבד.

 

 תיקון בקשת פטנט .יד

מסדיר  23מאפשר לתקן את פירוט הפטנט בכל עת לפני קיבול הבקשה. סעיף לחוק  22סעיף  .49

כיצד יטופל תיקון בעל אופי מהותי, לעניין תאריך הבקשה שלפיו תיבחן כשירות הבקשה 

 לפטנט.

תיקונים שמוסיפים עניינים שלא נכללו לשם השוואה, במשרד הפטנטים האירופי לא יורשו  .50

חיבים את היקף ההגנה של פטנט שניתן או תיקונים בבקשה כפי שהוגשה, תיקונים שמר

 16ב התיקון.שיוצרים ליקוי בבקשה שלא היה קיים ער

  ?האם ראוי להגביל את התיקונים לפירוט הבקשה לתיקונים שאינם בעלי אופי מהותי 

  66-ו 65הקיים וסעיפים  23אם כן, כיצד יוגדרו התיקונים המותרים, בין היתר לרקע סעיף 

  לחוק?

 

 מדת מוצרים מפרי פטנטהש .טו

 כך:קובע  TRIPS-להסכם ה 46סעיף  .51

"In order to create an effective deterrent to infringement, the judicial 

authorities shall have the authority to order that goods that they have 

found to be infringing be, without compensation of any sort, disposed of 

outside the channels of commerce in such a manner as to avoid any harm 

caused to the right holder, or, unless this would be contrary to existing 

constitutional requirements, destroyed. The judicial authorities shall 

also have the authority to order that materials and implements the 

predominant use of which has been in the creation of the infringing 

goods be, without compensation of any sort, disposed of outside the 

channels of commerce in such a manner as to minimize the risks of 

further infringements. In considering such requests, the need for 

proportionality between the seriousness of the infringement and the 

remedies ordered as well as the interests of third parties shall be taken 

into account." 

לחוק  77סעיף חום הקניין הרוחני: סעיף זה עוגן במפורש במרבית מדברי החקיקה בת .52

פקודת א ל59סעיף   ;2007-לחוק זכות יוצרים, תשס"ח 60; סעיף 2017-העיצובים, תשע"ז

חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים, א 23סעיף  ;1972-סימני מסחר ]נוסח חדש[, תשל"ב

 .1999-חוק להגנת מעגלים משולבים, תש"סלא 12סעיף  ;1965-תשכ"ה

)פורסם בנבו,  הידרופלן הנדסה נ' פלסטרו גבת 1836/89 )מחוזי ת"א( ת.א.עניין החלטה בב .53

אינם לחוק הפטנטים  183סעיף סעדי הפיצויים וצו המניעה המנויים ב נקבע כי (31.12.1991

רשימה סגורה, ולבית המשפט קיימת סמכות טבעית ליתן במקרים המתאימים סעדים מהווים 

                                                 
 ,HPart  EPO's Guidelines for Examinationלפירוט:  16



באותו  שיש בהם כדי להקנות אפקטיביות לצו המניעה או למניעת ההפרה.נלווים או מסייעים 

מקרה נדון סעד של מסירת מוצרים מפרים וכן של האמצעים אשר שימשו לייצור מוצרים אלה, 

 לידי התובעת, אשר נדחה בנסיבות העניין.

  להסכם  46המפורט בסעיף את הסעד מפורשות נשקלת האפשרות לעגןTRIPS באופן דומה ,

לעיגונו בחוק העיצובים ובחוקים נוספים שהוזכרו. בהקשר זה תיבחן השאלה האם בתחום 

הפטנטים קיימת ייחודיות ביחס לתחומים האחרים, בין היתר בהתייחס לחשש אפשרי מפני 

באמון הציבור בתרופות ואספקה של תרופות וציוד רפואי, או חשש לפגיעה  שיבוש בשיווק

סעיף עקב איסוף והשמדה של מוצרים רפואיים, ובין היתר לנוכח  רפואיים בכללובשירותים ה

)הצהרת דוחא מיום  Declaration on the TRIPS agreement and public health-ל 4

14.11.2001.) 

 

 פטנט מוסף .טז

קובע כי בעל פטנט רשאי לבקש פטנט מוסף על אמצאה שהיא שכלול או שינוי של  44סעיף  .54

גון ניתן הפטנט העיקרי. הפטנט המוסף נדרש לעמוד בתנאי הכשירות לפטנט, כ אמצאה שעליה

מצאתית. תקופת ההגנה של הפטנט המוסף כפופה לתקופה החידוש, למעט תנאי ההתקדמות ה

בה מוגן הפטנט העיקרי ובעל הפטנט המוסף אינו חייב בתשלום אגרות חידוש עבור הפטנט 

 המוסף.

לרישום כפטנט מוסף, נכללת ממילא בהגנה שמעניק הפטנט  ישנו טיעון כי אמצאה שכשירה .55

הקובע כי ההגנה משתרעת הן על המוגדר בתביעות )"הפרה מילולית"(  49העיקרי, לנוכח סעיף 

 והן על עיקר האמצאה.

 91נתבקשו  2020 - 2012בפועל, מידת השימוש בהסדר הפטנט המוסף היא מזערית, ובשנים  .56

טים המוספים הוגשו מלכתחילה כבקשה לפטנט עיקרי, מרבית הפטנ .פטנטים מוספים

 ומוסבים לפטנט מוסף כמענה להשגת בוחן בדבר העדר התקדמות המצאתית. 

  ?האם ישנה תועלת בשימור ההסדר בדבר פטנט מוסף 

  האם פטנט מוסף מגביר את הוודאות שכן הוא מגדיר בתביעות את היקף ההגנה שהוא מעניק

ו עיקר האמצאה המוגנת בפטנט העיקרי(, או שמא הוא פוגע )במקום לעסוק בפרשנות מה

 בוודאות המשפטית שכן גם עיקר האמצאה בפטנט המוסף הוא עניין הנתון לפרשנות. 

 

 פרסום דבר הגשת בקשה .יז

לחוק קובע כי בסמוך לאחר הגשת בקשה לפטנט, יפרסם הרשם פרטים על הבקשה,  16סעיף  .57

הבקשה ותאריכה, ופרטים בדבר בקשה קודמת עליה שהם שם האמצאה, שם המבקש, מספר 

 נסמכת הבקשה אם נדרשה הכרה בדין קדימה.

א לחוק קובע כי ככלל, המסמכים הנוגעים לבקשות לפטנט יהיו פתוחים לעיון הציבור 16סעיף  .58

א 16חודשים ממועד ההגשה או ממועד הבקשה הקודמת, לפי העניין. עוד קובע סעיף  18לאחר 

 בין לאומית המוגשות בהתאם לאמנה בדבר שיתוף פעולה בענייני פטנטים כי מסמכי בקשה

(PCT) ד לחוק.48ימים ממועד הכניסה לשלב הלאומי לפי סעיף  45, יהיו פתוחים לעיון בתוך  

 בקשות הנכנסות לשלב הלאומי בישראל מן הבקשות לפטנט המוגשות בישראל הן 85% מעל .59

 .כאמור יום 45תוך בלעיון הציבור  חיםמסמכי הבקשה נפתועל כן  PCT-בהתאם ל



  בכלל, ובפרט לעניין בקשות בין לאומיות שנכנסו לשלב 16לפי סעיף האם יש תועלת בפרסום ,

 הלאומי? 

  אם תיוותר חובת הפרסום על כנה?16האם יש צורך לעדכן את הפרטים שיפורסמו לפי סעיף , 

 

 "שימוש תעשייתי" .יח

"אמצאה, בין שהיא מוצר ובין שהיא תהליך פטנט כך: לחוק קובע מהי אמצאה כשירת  3סעיף  .60

בכל תחום טכנולוגי, שהיא חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש תעשייתי ויש בה התקדמות 

". משמעות דרישת היעילות היא כי האמצאה היא אמצאה כשירת פטנט –המצאתית 

, גם אם זו לא 17אה לתוצאה המובטחת בתיאורהמתוארת בפטנט אכן עובדת, כלומר מבי

 בהכרח השיטה היעילה ביותר להביא לתוצאה המבוקשת. 

"אמצאה, בין שהיא מוצר ובין שהיא כי:  3, קבע  סעיף 1967כאשר חוקק חוק הפטנטים, בשנת  .61

תהליך, שהיא חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש בה בתעשיה או בחקלאות ויש בה התקדמות 

 א אמצאה כשירת פטנט".הי –המצאתית 

לתיקון דיני הקניין הרוחני )התאמה להוראות  לחוק הפטנטים )במסגרת החוק 4בתיקון מס'  .62

(, נוספו המילים "בכל תחום טכנולוגי", והוחלפו המילים "בה 199918-הסכם הטריפס(, התש"ס

סחו בנו 3סעיף  19בתעשיה או בחקלאות" במילה "תעשייתי". לפי דברי ההסבר להצעת החוק,

דאז קבע כי רק המצאה הניתנת לשימוש בתעשיה או בחקלאות תהיה המצאה כשירה לפטנט. 

להסכם הטריפס, הקובע כי כל המצאה שהיא מוצר או תהליך, בכל תחום  27לאור הוראת סעיף 

כלומר, מטרת תיקון מס'  20טכנולוגי, תהיה כשירה לפטנט, הוצע למחוק את המגבלה האמורה.

לחוק הפטנטים הייתה להחליף את דרישת "השימוש בתעשיה או בחקלאות" בדרישה ל"כל  4

ליישם בחקיקה הישראלית, קובע  4תחום טכנולוגי". בנוסף, הסכם הטריפס, אותו בא תיקון 

במפורש כי דרישת היעילות ודרישת השימוש התעשייתי נחשבות דרישות מקבילות )הערת 

 להסכם הטריפס(: 27הרה לסעיף הב

"For the purposes of this Article, the terms “inventive step” and 

“capable of industrial application” may be deemed by a Member to be 

synonymous with the terms “non-obvious” and “useful” respectively". 

לכשירות פטנט בארה"ב ובאירופה, עולה כי "דרישת ההבטחה",  עוד יצוין כי מבחינת התנאים .63

המכונה בישראל "יעילות", קיימת גם במדינות אלה, אך היא מכונה בשמות שונים: בארה"ב 

                                                 
ידיו, -)"אין לחייב את הממציא להוכיח את היעילות המובטחת על 729( 4) , פ"ד מאסאנופי נ' אוניפארם 665/84ע"א  17

אלא אם ההבטחה בלתי אמינה על פניה או אם קיימת סיבה מבוססת להאמין שההבטחה אינה נכונה או שהתכשיר 
 )פורסם באתר עמינח תעשיות רהיטים ומזרונים נ' גבאי, 179840מסוכן לשימוש"(; התנגדות לבקשת פטנט מספר 

(. יצוין כי בערעור בעניין עמינח נ' גבאי הותרה הגשת ראיות נוספות והתיק הוחזר לדיון בפני סגנית 20.11.2012הרשות, 
רשם הפטנטים, אולם המדובר בדיון בשאלה העובדתית האם הוכחה היעילות, ולא בשאלה המשפטית מהי היעילות 

 הנדרשת להוכחה.
 .44ס"ח התש"ס, עמ'  18
 .524, ה"ח התשנ"ט, עמ' 1999-התאמה להוראות הסכם הטריפס, התשנ"ט –קון דיני הקניין הרוחני הצעת חוק לתי 19
20 patents shall be available for any inventions, whether products or processes, in all fields of "…  

technology, provided that they are new, involve an inventive step and are capable of industrial 
application". 



ואילו באירופה אותו תנאי לכשירות נקרא "שימוש תעשייתי"  21(Utilityהיא מכונה "יעילות" )

(industrial applicability)22. 

 לעיל, נשקלת האפשרות למחוק את המילים "ניתנת לשימוש תעשייתי". לאור האמור 

 

 הטעמים להארכת מועד להגשת בקשה הנסמכת על בקשה קודמת .יט

פאריז בדבר הגנת לפי אמנת  לחוק, על מבקש המעוניין להסתמך על דין קדימה 10לפי סעיף  .64

 12בישראל בתוך , להגיש את בקשת הפטנט "(אמנת פאריס" –)להלן  23הקניין התעשייתי

( רשאי הרשם להאריך את המועד 1)א()164חודשים מתאריך הבקשה הקודמת. לפי סעיף 

בשל סיבות שלמבקש  הנדרש האמור במקרה בו שוכנע שהבקשה בישראל לא הוגשה במועד

 .)"מבחן השליטה"( ולבא כוחו לא היתה שליטה עליהן ושלא ניתן היה למנען

ת בין לאומיות לפי האמנה בדבר שיתוף פעולה בענייני הדן בבקשוד לחוק, 48לפי סעיף  .65

 , יעשה זאתלהיכנס לשלב הלאומיהמעוניין מבקש "(, האמנה" או "PCT)להלן " 24פטנטים

חודשים מן המועד שבו  30או בתקנות לאמנה, שהם לכל המאוחר  במועדים שנקבעו באמנה

לאומית. לפי ס"ק )ג(, -לאומית או בקשה שעליה נסמכת הבקשה הבין-הוגשה הבקשה הבין

ג)ב( לתקנות הפטנטים )יישום האמנה בדבר שיתוף 7הרשם רשאי להאריך מועד זה ותקנה 

יוארך אם שוכנע הרשם כי המבקש  , קובעת כי המועד1996-פעולה בעניני פטנטים(, התשנ"ו

)"מבחן האמצעים  נקט אמצעים סבירים כדי שהבקשה תיכנס לשלב הלאומי במועד

 .הסבירים"(

 Ethicon Inc ))בקשה להארכת מועד לתביעת דין קדימה 263524בהחלטה בעניין בקשת פטנט  .66

ן דומה, כך עים בחקיקה באופו( צוין כי הפסיקה פירשה את שני המבחנים הקב30.10.2019)

שבנסיבות בהן ננקטו צעדים סבירים להגשת הבקשה ניתנו הארכות מועד גם לפי מבחן 

הצדקה לקביעת שני סטנדרטים שונים להארכת מועד עבור בקשות השליטה. כן צוין כי אין 

שכן בקשות אלה להארכת מועד  PCTעבור בקשות ולהארכת מועד  פאריסהמוגשות לפי אמנת 

 זהות במהותן. 

  ( כך שיקבע את מבחן האמצעים הסבירים 1)א()164לפיכך, נשקלת האפשרות לתקן את סעיף

 .פאריסגם עבור הארכת מועד להגשת בקשה לפטנט הנסמכת על דין קדימה לפי אמנת 

 

 דין קדימה .כ

לחוק קובע כי מבקש פטנט שהגיש בקשה קודמת לפטנט במדינה שהיא צד לאמנת  10סעיף  .67

יקת החידוש )סעיף בארגון הסחר העולמי, רשאי לדרוש כי לעניין בד פאריס או במדינה שחברה

(, יראו את תאריך הבקשה 9( וקדימות ההגשה )סעיף 5מצאתית )סעיף ה(, ההתקדמות ה4

החוק אף קובע כי אחד התנאים להכרה בדרישת דין  הקודמת כתאריך הבקשה בישראל.

                                                 
21 U.S.C. 101 ("Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or  35

composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject 
to the conditions and requirements of this title"). 

" ,EPC :European patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology-ל 52סעיף  22
provided that they are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application". 

(: WIPO, נוסחה המעודכן של האמנה זמין באתר הארגון העולמי לקניין רוחני )495, עמ' 735כתבי אמנה  23
https://wipolex.wipo.int/en/treaties/textdetails/12633 

: WIPO נוסחה המעודכן של האמנה והתקנות לאמנה זמין באתר 24
https://www.wipo.int/pct/en/texts/index.html 

https://wipolex.wipo.int/en/treaties/textdetails/12633
https://www.wipo.int/pct/en/texts/index.html


הבקשה הקודמת, בידי והשרטוטים של הפירוט מאושר של הוגש לרשם, העתק קדימה הוא ש

 .רשות מוסמכת במדינה החברה שאליה הוגשה הבקשה הקודמת

(, מחילה את ההסדר על בקשה קודמת שהוגשה 21ההוראה המקבילה בחוק העיצובים )סעיף  .68

במדינה חברה בארגון הסחר העולמי וכן על בקשה קודמת "שלפי אמנת פריס דינה כדין בקשה 

( לאמנת פאריס קובע כי כל הגשה שהיא שוות ערך a()2)4גוד". סעיף שהוגשה במדינת האי

(equivalent להגשה לאומית, תוכר לעניין דרישת דין קדימה. מאחר שלבקשה בין לאומית )

 .מקומית, כך הוסדר בחוק העיצובים בהתאם להסדר האג ישנו מעמד של בקשה

 ושר של הפירוט והשרטוטים נשקלת האפשרות לבטל את חובת ההגשה הגורפת של העתק מא

 של הבקשה הקודמת, ולקבוע כי המסמך יוגש על פי דרישת הבוחן.

  בחוק הפטנטים, לעניין בקשות להסדר שבחוק העיצובים נשקלת האפשרות לקבוע הסדר דומה

 .PCTלפי 

  4בנוסף, סעיף(e()2( "מאפשר לדרוש דין קדימה לפטנט מבקשה קודמת ל"דגם תועלת )utility 

model)  ונשקלת האפשרות להבהיר זאת בחוק הפטנטים. יצוין כי בפקודת הפטנטים

)ב( לפקודה(, 52והמדגמים נקבע כי ניתן לדרוש דין קדימה למדגם מבקשת דגם תועלת )סעיף 

 והוראה זו נשמטה מחוק העיצובים.

 

מסמכים אחרים לצד הגשת  ביטול הצורך להגיש עותק דיגיטלי של בקשת הפטנט ושל .כא

 בניירהבקשה 

לחוק כי בקשת פטנט תוגש לרשות בדרך ובצורה שנקבעו ובצירוף האגרה  11כיום, קובע סעיף  .69

שנקבעה, וכן קובע כי יוגש ללשכה עותק של הבקשה על גבי התקן המשמש לאחסון חומר 

מחשב. תחת אותה תכלית, קובעות תקנות הפטנטים )נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים 

"(, כי לצד כל מסמך המוגש בנייר, יוגש גם עותק התקנות" –)להלן  1968-ואגרות(, תשכ"ח

 25המסמך על גבי התקן המשמש לאחסון חומר מחשב.

על פי התקנות ניתן להגיש את בקשת הפטנט בנייר או באופן מקוון באתר ההגשה של רשות  .70

הפטנטים, ומבקשים מסוימים מחוייבים להגיש את הבקשה ומסמכים אחרים באתר 

 11ובקשה המוגשת באתר ההגשה נחשבת כממלאת אחר הדרישה הקבועה בסעיף  26ההגשה,

  27לחוק.

  לנוכח העובדה כי על מרבית המבקשים חלה החובה להגיש את הבקשה באתר ההגשה, ולשם

הפחתת הנטל המוטל על מבקשים המגישים את הבקשה בנייר, נשקלת האפשרות לבטל את 

טנטים תסרוק את המסמכים שהוגשו בנייר לשם הדרישה להגשת עותק דיגיטלי, ורשות הפ

 העלאתם למערכות התפעוליות של הרשות ולאתר העיון בבקשות פטנטים.

 

 

 

                                                 
 )א(.97)א( ותקנה 22)ב(, תקנה 11תקנה  25
 .11תקנה  26
 )ג(.19תקנה  27



במרץ  1אדר תשפ"א )בי"ז  הציבור מוזמן להגיש את התייחסותו לנושאים אלה בכתב, עד ליום

עם העתק לרשות הפטנטים בדוא"ל  AssafKs@justice.gov.il הדוא"ל לכתובת( 2021

JacquelineB@justice.gov.il. 

פניות שיתקבלו יידונו במסגרת הליך גיבוש החקיקה וישולבו בהתאם לשיקול דעת משרד 

 , בכפוף לאישור שר המשפטיםחוק המשפטים בדו"ח להערכת השפעות רגולציה, שיצורף לתזכיר

בנושא הפחתת הנטל הרגולטורי. כמו כן, משרד  2118פי החלטת הממשלה על  ,את התזכיר

המשפטים עשוי לפנות לגופים שונים בבקשה להשתתף בדיון, בהתאם לפניות שיתקבלו. אין 

על פונה, . ההתייחסויותמשרד המשפטים רשאי לפרסם את התחייבות כי כל פנייה תקבל מענה. 

, ולחלופין להגיש במקביל את עותק המעוניין כי פנייתו לא תפורסם, לציין זאת במפורש בפנייתו

 .חלקים חסויים()כגון בהשמטת או השחרת  שתפורסםההתייחסות בגרסה 
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