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םתאש המ איה םכלש רתויב הלודגה היעבה ,םייאופר םירישכמל םיטנטפב רבודמשכ
םיעדוי אל

 עצבל הדמע שדח רדהנ ןויער לע התלעש יאופר רּושכמל תילארשי הרבח .הנורחאל שחרתהש ,יתימא רופיס אוה אבה רופיסה
 ףאש ןוויכמ הבר התייה תושגרתההו ,הלועמ הרוצב לעפי רצומהש םיחוטב ושח הרבחה ישנא .חותיפב ףקיה-תבחר העקשה
 םיסדנהמה דחא לקתנ ,טקיורפה תליחת םע שממ .בר ץרמב הלעפ הרבחה תלהנה .המוד רצומ ןיידע העיצה אל תרחא הרבח
 המשב השגוה טנטפ םושירל השקבה .תוגיאדמכ תולגתהל תולולעש תועיבת הללכש ,ב"הראב טנטפ םושירל השקב לש םוסרפב
 ןתינש םושר טנטפב רבודמ אל" .סדנהמה בשח ,"טנטפ םושירל השקב קר יהוז" .העש התואל דע תרּכּומ-יתלב הרבח לש
 הביס ונל שי תמאב םאה .טנטפ תועצמאב ןהילע ןגהל היהי ןתינש ידכמ תויללכ ידימ רתוי הברה תוארנ טנטפה תועיבתו ,הפיכאל
 ידכ םיטנטפ תועיבתב החמתמה טילקרפ לש ויתוריש תא הרכש דלונה תייאר ךותמו ,תרחא הרבס הרבחה תלהנה ?"הגאדל
.ירעזמ הארנ אוהש ףא לע ,ןוכיסה תא ןוחבל

ןאכ ושיקה רמאמה ךשמהל

םיעוריא

 תכרעמב םייופצה םייונישה אשונב םילהנמל ךירדמ :םירחתמה תא םוסחלו םכלש היגולונכטה לע הנגהל תושדח םיכרד
ב"הראב םיטנטפה םושיר

םיטנטפ תייגטרטסא אשונב םילהנמל ךירדמה לש דחוימ בשומ

2011 רבוטקואב25
קוידב18:00 העשב רנימסה תליחת ;17:00 העשב לק דוביכ םע םינפ תלבק :19:30–17:00

 ובש ןפואה לע ועיפשי הלא םייונישו ,ב"הראב םיטנטפה םושיר תכרעמב םייתועמשמ םייוניש םימשוימ תויהל םידמוע הנשה
 השדחה תכרעמה ,המגודל .םירחתמה תא םוסחל תולוכי תוילארשי תורבח ובש ןפואה לעו םיטנטפ תוגישמ תוילארשי תורבח
 וחקפת אל םא םלוא .תיסחי הכומנ םתולעש םיכילה תועצמאב םיטנטפ םושירל דרשמב םכלש םירחתמה תא רוצעל םכל רשפאת
-ןושארה-איצממה תכרעמ .וזה ךרעה תבר תונמדזהה תא דיספהל םילולע םתא ,םכירחתמ לש םיטנטפה םושיר תויוליעפ לע ןיע
 תולולע תויערא תושקב םלוא .םיטנטפ םושירל תוריהמ תויערא תושקב תשגהל תדחוימ תובישח הנקת השדחה השקב-שיגמש
 לבקל תנמ לע ץוחנה עדיה תא םכל הנקנ ,תורבח ילהנמל חותפה ,הז רנימס תרגסמב .הכלהכ תושגומ ןניא םא בר קזנ םורגל
 .תורבח ילהנמל םולשת אלל החותפ וז תינכות .וזה הנתשמה הביבסב ילוהינה גרדב תובושח תוטלחה

 .ןאכ שיקהל אנ ,םשריהל ידכ

ב"הרא לש םיטנטפה קוחב םייתועמשמ םייוניש תודוא תעדל ךירצ ינחור ןיינק להנמ לכש המ

םוי-יצח ןב רנימס

2011 רבוטקואב25
17:00 העשמ לחה לק דוביכ םע םינפ תלבקו הפק תוקספה ללוכ :18:00–13:30

 קוחל הארנה לככ ךופהתש ,השדחה הקיקחה .ב"הרא לש םיטנטפה קוחב םיפרוג םייוניש סרגנוקה יתב ינשב ולבקתה הנשה
 לש םיבר םיטביהב קוסעתו ,הנורחאה האמהמ םיטנטפה םוחתב רתויב תויתועמשמה תומרופרה תא תללוכ,הנשה ךשמהב
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 לש הרדס ;השקב-שיגמש-ןושארה-איצממה לא איצמהל-ןושארהמ תופידעה לש הטסה םיללוכ םייונישה .יעוצקמה םכקוסיע
 םייוניש ;ב"הראב ושגוהש םיטנטפ םושירל תושקב לע רוערעל םינונגנמ ;ב"הראב ומשרנש םיטנטפ לע רוערעל םישדח םינונגנמ
 ימד ;)PTO( רחסמ ינמיסו םיטנטפ םושירל דרשמב םיטנטפ לש הריזג תקידבל שדח ךילה ;)prior art( םדקומ עדי לש תורדגהב
 ,ןגניפ דרשממ ןיד יכרוע .דועו ,תנווכמ הרפה תנגהב םייוניש ;םינומיסה קוחב םייוניש ;ךכל םיאכזה םיפוגל םיתחפומ טנטפ םושיר
 לע םייונישהמ דחא לכ לש תוישעמה תוכלשהה תא וריבסי ,IPR לש ימינפה ינחורה ןיינקה םורופ ישנא םע הלועפ ףותישב
 ןיינק ילהנמל םולשת אלל עצומ ,תינכותה םויס םע לק דוביכ םע ןונזמו הפק תוקספה ללוכ ,הז עוריא .ימוימויה יעוצקמה םכקוסיע
 .ינחור ןיינקל םיארחאש תורבחב לגס ישנאלו ינחור

 .ןאכ שיקהל אנ ,םשריהל ידכ

?תונטק תואקסע תועצבמ תוליבומ היגולונכט תורבח עודמ :M&A לנאפ

ביבא לת ,ןוטליה ןולמ ,Journey 2011 סנכ

2011 רבמבונב2

& Ernst לש15-ה תיתנשהJourney תדיעוול תוסחה ינתונ לע הנמנ ןגניפ ןידה יכרוע דרשמ Youngביבא לתב ךרעיתש, 
 םיגוזימ לש אשונב ןודיש לנאפב קלח חקיי ,ןגניפ ןידה יכרוע דרשמב ףתוש ,שטינפ ןושרג ד"וע .2011 רבמבונב2-ב לארשי
Broadcom-מ לקרמ המלש ,Nvidia-מ טסברה ף'ג ,PayPal-מ לבאל קראמ םיצרמל ףרטצי ןושרג.היגולונכטה ףנעב תושיכרו
 תונטק תורבח שוכרל וא הלועפ ףתשל תולודגה היגולונכטה תורבח תא םיעינמה תוחוכב ןודיש ןוידלViola PE-מ ןוא-תיב לארהו
 שמתשהל תולוכי תורבח דציכו ,הקסע רוגסל םילוכי תיגטרטסא הרוצב םיחתופמשIP וילופטורפ יקית דציכ ריבסי ןושרג .רתוי
 .השיכר תארקל םמצע תא בצמל ידכ םיטנטפה תייגטרטסאב

 .ןאכ שיקהל אנ ,םשריהל ידכ

תוילארשי תורבחל םיבושח תודרשיה יחקל תוקפסמ הנורחאל וללוחתהש םיטנטפ תומחלמ

ביבא לת ,ןוטליה ןולמ ,Journey 2011 סנכ
רקוב תחורא רנימס

2011 רבמבונב2

 םירלוד ידראילימ ומלישש ,תולודג תורבח ידי לע םיטנטפ תיינק לש "תולוליה" לע תועידי ומסרפתה םינורחאה םישדוחה ךלהמב
 םילודג םיטנטפ יקיתב ןומטה ךרעה רקיעש ךכ לע ודמע םיטסילנא רפסמ ,העתפהה הברמל .ףקיה יבחר םיטנטפ יקית תרומת
 ץמוק לע היינשה תא תחא תועבותו המחלמב תואצמנ תומלש תוישעת ,םייתניב .םיטנטפ לש תיסחי הנטק הצובקב ורוקמ הלא
 דועב ,םוצע יווש םיגציימש םיטנטפ םנשי .םכרעב םיווש םיטנטפה לכ אלש אוה ךכמ דמלנש חקלה .םהלש רתויב קזחה םיטנטפה
 וריבסי ,שטינפ ןושרגו 'ץיבוקרב ירפ'ג ,ןגיניפ יפתוש רקובה תחורא רנימס ךלהמב .ךרע ירסח תויהל םייושע םירחא םיטנטפש
 וכשמיש םיטנטפ ןוויכל םיטנטפה קית תא תוטהל ןתינ ,יגטרטסא ןונכת תרזעב ,ךיאו ,םישלחו םיקזח םיטנטפ ןיב לידבהל שי דציכ
.םירחתמ לשו םיעיקשמ לש םבל תמושת תא

 .דבלב הנמזה תועצמאב הסינכה .םילהנמו םיל"כנמל דעוימ רקובה תחורא רנימס !בל ומיש
 .ןאכ שיקהל אנ ,רקובה תחורא תנדסל הנמזה תשקבל

הנכות תסדנהו םיטנטפ– 2011HVC תנדס

 ףתוש ,שטינפ ןושרג ד"וע .היגולונכט/בשחמה יעדמ םוחתב עוצקמ ישנאל ינחור ןיינק לש אשונב דקמתתHVC 2011 תנדס
 שמתשהל ןתינ דציכ ריבסי ןושרג האצרהב .2011 רבמצדב4 ךיראתב הנדסה תרגסמב האצרה שיגי ,ןגיניפ ןידה יכרוע דרשמב
 .בר ךרע ילעב תויהל םילוכי םיטנטפ םתוא יתמ תוהזל דציכ ןיווכיו הנכות ישודיח לע ןגהל ידכ םיטנטפב

 ידכ .לבגומ תומוקמה רפסמו שארמ המשרה תשרדנ םלוא ,HCV 2011-מ קלחכ ,םולשת אלל םיפתתשמל החותפ הנדסה
 .ןאכ שיקהל אנ ,םשריהל
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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

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

gerson.panitch@finnegan.com,03-7219629– שטינפ ןושרג ד"וע ,םיילארשיה תוחוקלה לע יארחאה םע רשק רוצ ,ףסונ עדימל
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םתאש המ איה םכלש רתויב הלודגה היעבה ,םייאופר םירישכמל םיטנטפב רבודמשכ
םיעדוי אל

רמאמה ךשמה

 הלועפה שפוח קדבנ רשאכ .'הלועפה שפוח'לש חותינ העציב אל הרבחהש טילקרפל ררבתה ,תודחא תולאש גיצהש רחאל
 ,םירושק םיטנטפ רסירתמ הלעמל לש םילעבה םג םה טנטפ םושירל השקבה לש םילעבהש ררבתה ,ןכמ רחאל תועובש רפסמ
 םילעבה םלוא ,קושב ןיידע עיפוה אל הרחתמ רצומ ףא םנמא .םוחת ותואב םלוכ ,םיטנטפ םושירל תושקב40-מ הלעמל לשו
 תחא ידי לע ושכרנ הנורחאלו ,םיטנטפ םושירל תומדקומ תושקב ושיגה ,םינש שמחמ רתוי ינפל רבכ המוד ןויער לע ובשח
 םיטנטפ עורז םישקומ הדש לש וּפִס לע התע תדמוע תילארשיה הרבחה .יאופרה רושכמה םוחתב תוילבולגה קנעה-תורבחמ
.טקיורפה תא חונזל וא ,ותוא תוצחל הל רשפאיש ביתנ אוצמל הכירצו

 הרבח לש ל"כנמ ןורחאה ץיקה ךלהמב עימשהש רופיסהמ תוחפ הברה רעצמ אוה םלוא ,רופיסל בוצע ףוסכ עמשיהל יושע הז
 להנמל ךירדמה' תרתוכה תחת ,הפיח תטיסרבינוא לש המעטמ הילצרהב תואצרה תרדס תרגסמב,יאופר רּושכמל תילארשי
 תעב חותיפ טקיורפב םירלוד ינוילימ רבכ העיקשה דבע הבש תמדוקה הרבחהש רפיס ל"כנמה .'םיטנטפ תייגטרטסא אשונב
 ,'הלועפ שפוח' תקידב הנושארל ךורעל הרבחה תא עינה בתכמה .טנטפ תרפה ינפמ הרהזא בתכמ העתפהב הלצא לבקתהש
 הל רשפאש ביתנ אוצמל החילצה הרבחה .ןכל םדוק הל עודי היה אל ומויק לעש םיטנטפ לש םישקומ הדש הלגתה היתובקעבש
.רצומה לש שדחמ-ןונכתב רלוד ןוילימ6-מ הלעמל העיקשהש רחאל קר םלוא ,ותוא תוצחל

 השיג ,ךכיפל .חותיפ יבלשב אצמנ רבכ רישכמהש רחאל ןיינעל סחייתהל רשאמ הליחתכלמ םיטנטפמ ענמיהל לוז רתוי הברה
 תוהזל קר אל עייסמ הזכ ןונכת.שדח חותיפ טקיורפ לכ לש ותליחתב םיטנטפ אשונב יגטרטסא ןונכת לע דיפקהל איה רתוי הבוט
 וסרפיש םיטנטפ תריציל שמשל לוכי ,םינמוימ םיטנטפ יטילקרפ ידי לע הכלהכ השענ אוה םא ,םג אלא ,םדקומ בלשב םינוכיס
.ענמיהל תרתוח םכלש הרבחה ונממש ומצע םישקומ הדש ותוא תא םירחתמה ינפב
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