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?ךומנ ךרע שי ךלש קזחה טנטפל םאה

 דמועש הרבסArcelorMittal,טנטפ תרפה ןיגבAK Steel תא העבתArcelorMittal רשאכ
 ססובמ יופיצ םע ,ןורוב חפ לע לחArcelorMittalלש טנטפה .הרפה לש טושפ הרקמ הינפב
AK Steel-שArcelorMittal הבשחש המ קוידב הז ."דואמ ההובג" תינכמ תודגנתה םע םוינימולא
 תא שריפ טפשמה תיב ,הלש תועיבתה תא החסינArcelorMittal ובש ןפואה לשב ,םלוא .תרכומ
.דואמ ךומנ תויהלArcelorMittalלש טנטפה ךרעל םרגש ןפואב "דואמ ההובג" םילמה

ArcelorMittalהתעט ןכיה תולגל תנמ לע .הלש טנטפה חוסינב תידוסי תועט התשע 
ArcelorMittalןאכ וצחל ,וז הצופנ תועטמ ענמיהל ולכות דציכ דומלל תנמ לעו.

Finnegan יאצוי םה םישדח םיטנטפ יטפוש הנומש ךותמ השימח

 תא לבקל ,)USPTO( תירבה תוצרא לש רחסמה ינמיסו םיטנטפה דרשמב ךרענ םיטפוש ףוריצ סקט ,2012 רבמבונב9 םויב
 םנה ולא םישדח םיטפוש ךותמ השימח .)PTAB( םיטנטפ ירוערעו תקידב תדעול םישדח םיילהנמ םיטפוש הנומש לש םהינפ
םינש תכורא הירוטסיה שי דרשמל .לטרט סמיי'גו לוואפ לינ ,ורגיטפ ןיל ,ליה לי'ג ,ילבמארק רפוטסירכ תוברל ,Finnegan יאצוי
 ןיד יכרוע ,םיטנטפ ינחוב תוברל ,ולאמ65 לעמ םויכ םיללוכ וניתורושוUSPTO-המ ןויסנ ילעב עוצקמ ישנא תקסעה לש
םישדחה םהידיקפתב החלצה םהל לחאמו ,ולאFinnegan יאצוי תשמח לש םהיגשיהב האג דרשמה .םייטפשמ םידיקפו

Finneganיעוריא

םיטנטפלעגונבתעדלריכבלהנמוסדנהמלכ לעש םירבדהלכ
 דציכו המל תולאשה תודוא חחושי ,Finnegan-ב ףתוש ,ןורי'ג ןראד ,2013 לירפאב24 םויב
 שמתשהל דציכו םיטנטפ תועיבת לש הנבה ,הרבח לש םיטנטפל דומצ ןפואב רושק ידיגאת ךרע
 לע הנגהל םירחא םילכו ,טנטפ םושרל ךירצ המ לעו טנטפ םושרל ןתינ המ לע ,ךתבוטל ןהב
.לארשי ,ביבא לתב"םיבוליש"םירגובה ןודעומב םייקתי הז רנימס .ךלש היגולונכטה

ןאכ ושיקה ,ףסונ עדימל

ךרעילעב םיטנטפ רוצילךיא
 דציכו יגטרטסא םיטנטפ ןונכת אשונב ןודי ,Finnegan-ב ףתוש ,ןורי'ג ןראד ,2013 ינויב5 םויב
 רנימסה ".ךרע ילעב םיטנטפ רוציל דציכ"רנימסב תוצופנ םיטנטפ תודוכלממ ענמיהלו תוהזל
.לארשי ,ביבא לתב"םיבוליש"םירגובה ןודעומב םייקתי
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ןאכ ושיקה ,ףסונ עדימל

לארשילךרדה–םירזהןידהיכרוע ידרשמתדיעו
 לש תוליעפלו הסינכל עגונב לנאפ ינוידל ףרטצי,Finnegan-ב ףתוש ד''וע ,2013 ינויב27 םויב
 .לארשי ,ביבא לתב ןוטלרק ןולמב םייקתת הדיעוה .לארשיב םירז ןיד יכרוע ידרשמ

ןאכ ושיקה ,ףסונ עדימל

ןגינפ לש םיגורידו םיסרפ

1.3.2013- PropertyManaging Intellectualתא גרדמ Finneganםילמסה םוחתב הנושארה הרושהמ ד"וע דרשמכ 
םיירחסמה

1.2.2013- PropertyManaging Intellectualתא גרדמ Finneganםיטנטפה םוחתב הנושארה הרושהמ ד"וע דרשמכ

ןגינפ תושדח

רוטילקתה טנטפ תעיבתב ספיליפ תבוטל םיעבשומ תטלחה גישהFinnegan ד"וע דרשמ-1.3.2013

ןגינפ לש םירטלזוינ

.DisclosureFull  ןגינפ לש רטלזוינה תא אנ ארק ,ב"הראב םיטנטפ תועיבת ןיינעב ףסונ עדימל

.Month at the Federal CircuitLast  ןגינפ לש רטלזוינה תא אנ ארק,ב"הראב ינחור ןיינק יקוח ןיינעב ףסונ עדימל

.Incontestable ןגינפ לש רטלזוינה תא אנ ארק ,ירחסמ ןומיס יקוח ןיינעב ףסונ עדימל

 .ןאכ ץחל רטלזוינה תלבקל םושיר

ןגינפ תודוא

 ןיינקה ימוחת לכב תקסוע ןגינפ תצובק .ןיד יכרוע375-מ הלעמל םע ינחורה ןיינקה םוחתב םלועב לודגה ןידה יכרוע דרשמ
 .היצגיטילו םושיר ,תועיבתב לופיט ,ץועיי ןתמ םיללוכה ,םיירחסמ תודוס ,םושר ןמיס ,רחסמ ינמיס ,םיטנטפ :תוברל ינחורה
 ,ינורטקלא רחסמ ,טנרטניא ,םיקית לוהינ ,ימואלניב רחסמל םירושקה םיאשונב ינחורה ןיינקה ימוחתב תוחוקל גציימ דרשמה
.תנגוה אל תורחתו ,םייקסע םילבגה ,םייתלשממ םיזוח

gerson.panitch@finnegan.com, 03-7219629– שטינפ ןושרג ד"וע ,םיילארשיה תוחוקלה לע יארחאה םע רשק רוצ ,ףסונ עדימל

Washington, DC ▪ Atlanta, GA ▪ Boston, MA ▪ Palo Alto, CA ▪ Reston, VA ▪ Brussels ▪ Shanghai ▪ Taipei ▪ Tokyo

www.finnegan.com

Copyright © 2013 Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP | All rights reserved.

http://www.finnegan.com/howtogetpatentsthatmatterjune92013/
http://robus.co.il/2013/03/18/foreign-law-firms-conference-the-flow-to-israel-save-the-date
http://www.finnegan.com/managingintellectualpropertyranksfinneganasatoptierlawfirmintrademarkrankings2013/
http://www.finnegan.com/managingintellectualpropertyranksfinneganasatoptierlawfirminpatentrankings/
http://www.finnegan.com/finnegansecuresjuryverdictforphilipsoverdisputeoncddiscpatent03012013/
http://www.finnegan.com/publications/updatenewsletters/FullDisclosureLanding.aspx?PublicationTypes=c57eae35-17e8-4ca8-bf4c-003d799cbde8
http://www.finnegan.com/publications/updatenewsletters/LastMonthFederalLanding.aspx?PublicationTypes=d4e903c4-d854-4338-9df6-0977d09cd3c4
http://www.finnegan.com/publications/updatenewsletters/IncontestableLanding.aspx?PublicationTypes=f6f6e789-72a4-46f0-97d9-0357aa6d3bda
http://finnegan.co.il/?id=10
http://www.finnegan.co.il/


2013לירפא-ץרמ
PDFתסרג

Back to Main

?ךומנ ךרע שי ךלש קזחה טנטפל םאה

רמאמה ךשמה

 חנומ לכ הדיפקב קודבי הרפהב םשאומה רפמ .הדיפקב תנחבנ טנטפה תועיבתב הלמ לכ ,טנטפ תרפה לע תוניידתה ךלהמב
 ןורוב יחפ הרכמו הרציAK Steel-ש יפ לע ףא ,הז הרקמב .תועיבתבש םילמל קוידב םאות וניא ולש םשאומה רצומהש ןעטיו
 ,החיתמ ץמאמב1,000MPa לש קזוחב ,הלש םיחפהש הנעטAK Steel ,לחה טנטפה ומכ קוידב וארנש םוינימולא םיפוצמ
 לע הקלחArcelorMittal. ArcelorMittal לש טנטפה תועיבת יפ לע שרדנש יפכ ,"דואמ ההובג" תינכמ תודגנתה ילעב ויה אל
 עיגהו ,הילע קלח טפושה ,ArcelorMittal לש הלזמ עורל .1,000MPa לש דדמ ריכזה ומצע טנטפה יכ הנייצו ,תוצרחנ ךכ
 תינוידה האכרעב הדיספהArcelorMittal ,וז תושרפ יפ לע .הלעמו1,500MPa ועמשמ "דואמ ההובג"חנומהש הנקסמל
.תירבה תוצרא יבחרב םיטנטפה ירוערע לכ םינודנ ובש ,הריבה ןוטגנישווב ילרדפה טפשמה תיבל הרתעו

םלוא ,טנטפה לש םיינכטה םייוליגב "דואמ ההובג" חנומל הרדגהה תא וקדב ילרדפה טפשמה תיב יטפוש ,רוערעה תרגסמב
 תינכמ תודגנתה גישהל תרשפאמ"האצמאהש ןייצ טרפמהש םושמ ,ArcelorMittal לש התשיפתל .ללכ עיפוה אל חנומה
 םירוערעל טפשמה תיב םלוא .1,000MPa תוחפל לש תינכמ תודגנתה העמשמ "דואמ ההובג" חנומה ,1,000MPa לעמ
 אבילא ."דואמ הובג"ןכש לכ אל "הובג" לאכ1,000MPa-ל סחייתה אל טנטפבש ינכטה רואיתהש םושמ ,הז ןועיט לביק אל
 ,ךכיפל ."ההובג" תינכמ תודגנתהל עגונב השורד התייה1,500MPa לש המרש טנטפהמ עמתשה ,םירוערעל טפשמה תיבד
1,500תוחפל תויהל הכירצ "דואמ ההובג" תודגנתה יזא ,"ההובג" תודגתה תמר הנה1,500MPa םא יכ עבק טפשמה תיב

MPa.

 תיב הז הרקמב ,טנטפה תא שרפל תנמ לע טנטפה רבל תונשרפ שפחל םישש םניא טפשמה יתב תובר םימעפש יפ לע ףא
ול ןיאו ,םוחתב יפיצפס חנומ וניא "דואמ ההובג" חונמה יכ ןייצו ,אשונב תורפסה תא ןובשחב איבה םירוערעל טפשמה
 רמאמ תביתכב ףתוש היה םיעיקשמה דחא ,טנטפל השקבה תשגה ינפל יכ ןייצ טפשמה תיב ,ןכמ רחאל .תלבוקמ תועמשמ
 תיטנבלר הניא איצממ לש תיביטקייבוסה ותעד יפ לע טנטפ יחנומ תנבהש יפ לע ףא .םוחב לופיט תרבועה ןורוב תדלפ לע
 היושע ,השקבה תשגה ינפל העבוהש עיקשמה לש ותנבה ,הז הרקמבש עבק טפשמה תיב ,העיבת תונשרפ ךרוצל ללכ ךרדב
 רתוי ההובגכ "ההובג" תינכמ תודגנתה רידגה איצממה לש ורמאמ .העיבתבש חנומה תא ןיבהל שי ובש ןפואל היארכ שמשל
תוחפלכ "דואמ ההובג" תינכמ תודגנתה חנומה תא ןיבהל שי ,םירוערעל טפשמה תיבד אבילא ,ךכיפל .1,500MPa-מ

1,500MPa. ולאה תויארה לכמ האצותכ, ArcelorMittalהתעיבתב הדיספה.

 םושמ ,ןכוסמ תויהל לולע הגרד יחנומב שומיש .היתועיבתב הגרד יחנומב השמתשהArcelorMittal ,תישאר ?שבתשה המ
 תועמשמ .ךרוצל אלש תוחותפ הפיקת יכרד ריאשהל םייושע םהו םינוש םיארוק רובע תונוש תויועמשמ םהל שי ללכ ךרדבש
 החמומ רובע ואAK Steel רובע הז חנומ לש תועמשמה חרכהב הניאArcelorMittal ומכ הרבח רובע "דואמ ההובג"חונמה
.םיעבשומ רבח וא טפוש ,םוחתב רחא

ArcelorMittal ,הז הרקמב.העיבתה תפש תא ןיבהל תנמ לע טנטפה לש ינכטה רואיתב םינייעמ טפשמה יתב בורל,תינש
 הללכ יכ אדוול תנמ לע שארמ טנטפה תשקב תא ןויעב אורקל הילע היה .יזכרמ העיבת חנומ לש הרדגה לולכל החילצה אל
 תוחפה לכל,העיבתב הגרד יחנומב שמתשהלמ ענמיהל ןתינ היה אלול .םייזכרמה העיבתה יחנומ לכ לש תורדגה

ArcelorMittalהז חנומ לש הבחר הרדגה לולכל הכירצ התייה.

 ןיד ךרוע לש ויניע תועצמאב היתועיבת תא הנחב אלArcelorMittal יכ הארנ ,טנטפה םושיר ךילהת ךלהמב ,ףוסבל
תולוע ןניא תויטנרהניאה תושלוחה בור .טנטפ ףוקתל ןתינ ןהבש םיכרד תורשע ןנשי.םיטנטפ יניינעב היצגיטילב החמתמה
 ,םלוא .טפשמ תיבב דיתעב קזח טנטפ היהי טנטפה םאה הלאשב דקמתמ וניא םיטנטפ ןחוב .טנטפה םושיר ךילהת ךלהמב
 תושלוח םויקל שיגרל ךפוה טפשמ יתבב םיטנטפ יכוסכסב ברועמ היה רשא ,םיטנטפ יניינעב היצגיטילב החמתמה ןיד ךרוע
 םיטנטפ יניינעב היצגיטילב םיחמתמה ןיד יכרוע תוברעמ תובר תומכחותמ תורבחש ךכל הביסה וז .ןהב םיניחבמ אל בורלש
 לע םישורדה היצגיטילה ירושיכ ויהי אל טנטפה םושיר ךילהתב םיברועמה ןידה יכרועל םאש םושמ .טנטפה םושיר ךילהתב
 ךומנ ךרע ילעב תויהל םייושע ,דואמ םיקזח םיטנטפ םנה הרואכל רשא םיטנטפ ,תויטנרהניא תושלוח ןקתלו תוזחל תנמ
 .דואמ

ArcelorMittal France v. AK Steel Corp., םירוערעל ילרדפה ינקירמאה טפשמה תיבב2012 רבמבונב30 םויב ערכוה. 
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