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 : שני ם4עד לפנ י 
 שנים מתאריך ההגשה 5-6זמן המתנה של 

עד לב חינה ראשונה של הבקש ה
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Patent application procedure
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Patent examination procedure
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הפ יכ ת ר ש ו ת   הפטנט י ם  למרכז ח י פ ו ש   ובח י נה בי נל א ו מי 

רשות חיפוש ובחינה בינלאומית הינו מרכז המב צע חיפוש ובחינה 
חות ב יחס לאמצאתו "בינלא ומי ומפיק עבור מבקש הפטנט דו

. וכשירותה כפטנט

  התקב לה החלטה באסיפה הכללית ה שנתי ת ש ל ארגון 9/09/ 25      ביום 
לצרף א ת י שר אל לרשימ ת מ רכזי החיפוש , WIPOם  לקניין רוחני "האו

.PCT-והבחינה הבינלאומיים במס גרת א מנת ה 

 ר ש ויות חיפוש ובחינה 15בכך הצטרפה ישר אל לרשימה  מכובדת  של 
, סין, יפן, מש רד הפטנטים האירו פאי, רוסי ה, ב"ו ביניהן ארה, בינלאומיות
.  שבדיה ועוד, פינלנד, קנדה, אוסטרליה



, על מנת להיהפך לרשות חיפוש ובחינה בינלאומית
WIPO!י "הרשות נדרשת  לעמוד בתנ אי הסף שנקב עו ע

שעברו הכשרה ,   בוחני פטנטים במשרה מלאה100לפח ות .1
.   לבחון בק שות בינלאומיות

גישה של בוחני הפטנטים למאגרי מידע העונים לקריטריונים של     . 2
.     מינימום דוקומנטציה שנקבעה

.קיום מערכת ניהול איכות ובקרה . 3

.שינויים מתאימים בחקיקה. 4
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מרכ ז חיפו ש  ובחי נה בינלאו מי 
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.שע ברו הכשרה לבחון ב קשות בינלאומיות,  בו חני פטנטים במ שרה מלאה100לפחות . 1

ההתארגנ ו ת למעבר לרשות ח י פוש ובח י נה בי נלאו מי ת 

מספר הבוח נ י ם ברשות כ י ו ם 
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15%10%

35% 40%

Chemistry and
Pharma
Computing and
Medical Equipment
Biotechnology

Mechanics,
Electronics

                      אח וז בקשו ת לפ י מחלקו ת 
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חיפוש במאגרי מידע
WIPO גישה למאגרים של 

 Thomson Innovationגישה לחיפוש באמצעות 

STN -גישה ל

 EPOQUE–גישה ל 

מערך הדרכות  לשימוש יעיל בכלי החיפוש של המאגרים

 .גישת  בוחני פ טנטים למאגרי  מ ידע העונים למינימום דוקומנטציה שנקבעה. 2

ההתארגנ ו ת למעבר לרשות ח י פוש ובח י נה בי נלאו מי ת 
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שינויים בתהליכי הבחינה

הקמת צוו ת בוחנים שאחראי לכתיב ת נהלים לבחינת    
בקשות בינלאומיות 

 
הקמת מאגר ניסוחים שיתרום  לאחידות בכתי בת הדוחות 

) כמו ברמה הלאומית(הבינלאומיים 

PCT-Pilot -פיילוט לבחינת בקשות בינלאומיות 

ההתארגנ ו ת למעבר לרשות ח י פוש ובח י נה בי נלאו מי ת 
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 לפי תחומים PCT/ILפילוח בקשות שהוגשו במשרד הקבל ה בישראל  לפי תחומים PCT/ILפילוח בקשות שהוגשו במשרד הקבל ה בישראל 

* PCT/IL applications submitted and published in 2010.
ר א רז סומך "ד
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 מוגשת  בישראל מוגשת  בישראלPCTPCTבקשת בקשת 
מבנה הפיילוטמבנה הפיילוט

ISR + OpinionISR + Opinion

PCTמחלקת 

IB-WIPO

Selected ISA

1 .standalone

צוות בחינה

מחלקת בוחנים

פיילוטפיילוט
ISR + OpinionISR + Opinion

חיפוש ובחינה

בקרה ו ל י מוד

ר א רז סומך "ד

ה שווא תי. 2

פורום  בוחנים. 3

ההתארגנ ו ת למעבר לרשות ח י פוש ובח י נה בי נלאו מי ת 
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  ISO9001/2008מעבר הרשות לתקן 
 

:עקרונות עיקריים של ניהול איכות 

ניסיון ,  על הרשות להבין את צורכי המבקש- התמקדות במ בקשים. 1
של הרשות לשפר את ההתקשרות מול המב קש למרות היותנו 

.וזאת בהתאם לדרישות החוק והתקנות" מונופול"

,   שיתוף העובדים בתהליך ההסמ כה לאיכות- מעורבות עובדים. 2
.י כתיבת נהלי בחינה בכל המחלקות"                                ע

,  בדי קות לתהליכים השונים המתבצעים ברשות– שיפור מתמיד. 3
.שינוי של הוראות העבודה  ונהלי האיכות בהתאם, הפקת לקחים

ההתארגנ ו ת למעבר לרשות ח י פוש ובח י נה בי נלאו מי ת 



השינויים המרכזיי ם  ברשות בעקבות הה סמכה לאיכות 
.כתיב ת נהלי עבודה עבור כל המחלקות1.
. נהלי הבחינה בכל המחלקות רוכזו  ונערכו מחדש2.
.פורסמו לציבור באתר) פטנטים(נהלי הבחינה 3.
י צוותי "כל הפעילויות ברשות מבוקרות בצורה שוטפת ע4.

.בקרה
.ביצוע  ויישום של מסקנות בהתאם לבקרות5.
מבוצע סקר שביעות רצון לקוחות פעם בשנה עבור כל 6.

.המחלקות
>>>>>>>>>העלאת רמת השרות 7.
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ההתארגנ ו ת למעבר לרשות ח י פוש ובח י נה בי נלאו מי ת 



רשות  הפטנטים26 מתוך 18

העלאת רמת השרות 

שיפור הגישה למידע לציבור דרך אתר הרשות

כתוצאה מכך מיגור ,הכנה עצמאית של יומן הפטנטים והמדגמים 
הפיגורים בתאריכי הפרסום ב יומן לאחר שינוי החקיקה

PILOT     שליחה אלקטרונית של הודעות מנהלתיות לכל דורשי 
השרות

י עדכון חצי שנתי"מידע לציבור בנוגע להתקדמ ות מצב ה ב חינה ע
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ניהול מידע
ניהול ושמירה של הידע שהצטבר במהלך החיפושים

עדכונים ושדרוגים כלי חיפוש בפלטפורמות שונות 

 שמירת הידע המקצועי בבחינת פטנטים ואחזורו בשיטת 
"עץ "ה

שימוש בפורטל משרדי לשימור הידע המקצועי הקיים



בקש ו ת ירו קות  

, בקשות ירוקות הינן בקשות שההמ צאה המתו ארת בהן
בין , מסייעת לשיפור איכות הסביבה, עליה מבוקש פטנט

היתר  בכך שהיא מעכבת את הגורמים להתחממות כדור 
מקדמת , מפחיתה את זיהו ם האוויר או המים, הארץ

. דנה באנרגיה חלופית ועוד , חקלאות בלתי מזהמת 
. משרד הפטנטים הישראלי ראה לנכון לאמץ מדיניות זו

מתוארים , אשר בו ) 76נ .מ( הפיץ חוזר 2009ובדצמבר 
" . ירוקות"הקריטריונים לבחינה מזורזת של בקשות 
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 :המבקש
די ן קדי מה מהבקשה המציי ן כ י בכ ו ו נ ת ו לתבוע ,  תצהיר מטעם המבקש

.  בבקשה מאו חרת לפטנטהישראלית
תשלו ם אגרה

:הרשות
ל "ח בח י נה ראשון מקיף בהתא ם לסטנדרטים של דוח ו ת ח י פוש ובח י נה בי נ" דו

 .ת וך שלושה חו דשי ם מתאריך אישור הבקשה לבחי נה על אתר
.ח יי ערך בשפה העברית או לבקשת המבקש בשפה האנגלי ת " הדו
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אתר לבקש ות  ש הוג ש ו  לראשונ ה  ב ישראל ה מהו ו ת די ן         -בחינ ה  על 
28/11/2010הודעה ) PCT-ל פ י אמנת פארי ס ו ל פ י  אמנת ה(ל " קדימה  לה גשה     בחו 

 

. ל" קבלת חו ו ת דעת   שתעזור ל מבקש  לגבש החלטה לגבי הגשת  הבקשה בחו

שנ ערך ביש ראל אפשרו ת  לבקש  מ רשות  ה חיפ וש  ה בינלא ו מ י ת  לה תחשב בתו צאות  ה חיפ וש  ה קודם 
)Rule 4.12 PCT(  , 68נ  .מ.

:-יתרונות
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The Patent Prosecution Highway 

PPH

 קוב ע כי משרד ההגשה  השניהPPH-פילוט ה
                         (Office of Second Filling = OSF

 
)   

יכול להשתמש ב תו צאות החיפוש והב חינה של בקש ה לאומית 
שהוגשה במשרד ההגשה הראשונה

                              (Office of First Filling = OFF) 
. ע בור בקשה מק בילה

תטפל בב קשות , OSFכמשרד הגשה שניה , רשות הפטנטים
כמשרד , שהוגשו בהתא ם לאמנת פריז ב עוד שהמשרד האמריקאי

יטפל בב קשות שהוגשו תחת אמנת פריז כמו גם , הגשה שניה
). PCT-ב קשות שהוגשו בהתא ם לאמנת ה
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24

Patent Prosecution Highway (PPH)
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  ברשות הפטנטים בישר אלPPHתנאים לבקשת כ ניסה למסלול בחינה מואץ 

; ב " תוב ע ת דין קדימה בה תא ם  לאמנת פריס מב קשה שהוגשה בארה. א. 1
;  ב" תוב עת דין קדימה בהתא ם לאמנת פריס ממספר בקשות שהוגשו בארה.     ב
.  א או ב-מהווה בקשת חלוקה לאח ד מהמקרים המפורטים ב .     ג

.ב "הישנה לפחות ת ביעה א חת או יותר אשר קוב לה על ידי משרד הפטנטים של אר. 2

חייבות להיות תואמות דיין לתביעות   , כפי שהוגשו במק ור או כפי שתוקנו, התב יעות. 3
. ב"    אשר קובלו במ שרד הפטנטים של ארה

שונה מהת ביעות  שקובלו במשרד  /תביעה שהוגשה בישראל והמוסיפה היבט חדש    (
.)ב לא תיחש ב כ תואמת דיה"      הפטנטים ב ארה

 לתק נות הפטנטים 35תשלום אגרה להקדמת הב חינה בהתא ם לתקנה . 4

בחינת הבק שה לפטנט טרם החל ה ברשות הפטנטים בישראל ב ע ת הגשת בק שת  . 5
.    הכניסה למסלול בחינה מואץ
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Patent Prosecution Highway (PPH): USPTO
 

PPH Partners

Australia

Austria

Canada

Denmark

EPO

Finland

Germany

Hungary

Japan

Korea

Russia

Singapore

Spain

United Kingdom
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OSF

O
F
F

PPH using the national work products

PPH using the PCT 
international work products 
(PCT-PPH) 
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Number of Requests by Technology Center

Technology Center Requests

TC 1600 (Biotechnology & Organic Chemistry) 77

TC 1700 (Chemical & Materials Engineering) 287

TC 2100 (Computer Arch. Software & Info Sys) 184

TC 2400 (Multiplex, Networking, Cable TV, Comp Sec) 154

TC 2600 (Communications) 835

TC 2800 (Semiconductors & Elec. Cir & Compon.) 294

TC 3600 (Mechanical Engineering) 175

TC 3700 (Mechanical Engineering) 158



הצטרפות    ישראל לאמנה  לרישו ם  ס י מני מ סחר ב ינלאומי י ם                         
)פרוטוקול  מדריד                                                               (
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מי שהוא בעלים של סימן מסחר רשום בישראל או מי 
, שהגיש בקשה לרישום סימן מסחר לאומי בישראל

, או בעל עסק פועל בישראל/תושב/ושהוא אזרח
, יוכל להגיש בהסתמך על בקשה או סימן זה

בקשה אחת לרישום , באמצעות  המשרד הישראלי
וליעד אותה לאחת , סימן מסחר בינלאומי זה ה

). או יותר מן המדינות החברות בפרוטוקול מדריד



הערכ ות רשות   הפטנטים  ל המש ך שינ ו יי  חק יקה 

עבר ( חודש מתאריך ההג שה 18פרסום תיק בקשה לאחר 
ומתן גישה לציבור לצפייה בתיק ) בקריאה ראשונה

הבקשה  לאחר פרסומו
 ביצוע סריקה לכל המסמכים שקיימים -שלב ראשון

)  תיקים30,000(בתיקים שהטיפול בהם ת רם הסתיים 
והעלאתם לאתר צפייה 

הגשה אלקטרונית -שלב שני
רשות  הפטנטים

  רשות הפטנטים נמצאת בעיצו מו של תה ליך אפיון המערכת  
למתן מענה בניהול תיק אלקטרוני,   התפעולית הקיימת
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! תודה
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