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םירובס םתאש יפכמ ךומנ  םכלש תוטישה לע םינגמה םיטנטפה ךרעש ןכתיי

 לכמ תורבח ובש ןפואה לע תיתועמשמ העפשה הנשי ב"הרא לש ןוילעה טפשמה תיב ידי לע הנורחאל הנתינש תעד תווחל
 םיבלש לע וא ,)תכרעמ וא רישכמ ,המגודל( םיינבמ םיביכר לע ןגהל ידכ םיטנטפ חסנל ןתינ .ןהלש היגולונכטה לע תונגמ םיגוסה
 רוצעל לוכי הטישל הנגה ןתמש ןוויכמ ,תוטיש לע הנגה לע הבר הדימב תוכמתסמ תובר תורבח .)הטיש ,המגודל( ךילהת לש
 היגטרטסאה תא התע ביצמ ב"הרא לש ןוילעה טפשמה תיב םלוא .שמתשהל הרחתמה רחוב ובש הנבמב תולת אלל ,םירחתמ
 תוינרציה תורבחה לע ,םילקימיכו המראפ-ויבל דעו קטנילק ,קט-ייה ךרד ,םייאופרה םירישכמה םוחתמ לחה .ןוכיס ינפב וזה
.ידיימ ןפואב ןבל תמושתל ןיינעה תא תחקל

ןאכ ושיקה וז הנתשמ הביבסב םכלש הרבחה לש תובושחה תוטישה לע ןגהל ולכות ובש ןפואה תודוא ףסונ עדימל

םיעוריא
.םיטנטפ חוסינו םיטנטפ תייגטרטסא אשונב תימואלניב המרב תואצרה תרדס םיעיצמ ןגינפ דרשמו הפיח תטיסרבינוא

הפיח , םיטנטפ תייגטרטסא אשונב תואצרה תרדס ןגינפ דרשמ שיגי טסוגואב , תטיסרבינוא םע ףותישב 2 – 5 ילויב  םיכיראתב
םיטנטפ תייגטרטסא אשונב םילהנמל : הרבחה תא ליפהל וא תונבל םילוכי םיטנטפ דציכ םיטנטפ חוסינו , ךירדמ התרתוכש

 ינותנאושטינאפ ןושרג ,ןירומ לקיימ ,ןדייה ןיטרמ ,ןייטסדלפ קראמ ןגינפ דרשממ םיפתושה ויהי רנימסב םיצרמה ןיב .םכלש
.וקידירט

 דיקפת םיטנטפ םיאלממ ןהבש תורבחב ינחור ןיינק ילהנמלו היגולונכטל םיל"כנמסל ,םיל"כנמל תדעוימ וז תואצרה תרדס
.ינחור ןיינק ילהנמלו םיריכב םילהנמל ךרע-תובר תונבות קפסל איה תואצרהה תרטמ .תללוכה היגטרטסאב יתועמשמ

רנימסה לש םויה רדס
םיעיקשמ יניעב רתוי תכשומל םכלש הרבחה תא ךופהל ידכ םיטנטפ םושיר תויגטרטסאב שומיש2011 ילויב5

ןגינפ דרשממ שטינאפ ןושרג ד"וע :הצרמ

םיקזחה םיטנטפה תא וגישתש חיטבהל דציכו ,םישלחל םיקזח םיטנטפ ןיב ןיחבהל דציכ2011 ילויב12
ןגינפ דרשממ וקידירט ינותנא ד"וע :הצרמ

 תגשהב םייולת םהייחש םיריכב םילהנמו ןיד יכרוע דצמ טפשמה יתבב השענהמ תונבות :לוגע ןחלוש2011 ילויב19
םיקזח םיטנטפ
 Abbott ,ינחור ןיינק תועיבתל אישנ תינגס ,םיכח תנע ;ןגינפ דרשממ ןירומ לקיימ ד"וע :םיצרמ

Laboratories; תורבח ילהנמו

לודג לדבהל םורגל לוכי םיטנטפה ןחובל ודיגתש המ :טנטפ םושיר תארקל ןתמו אשמה ךילהת2011 ילויב26
ןגינפ דרשממ ןייטסדלפ קראמ ד"וע :הצרמ

םתוא םושרל יל יאדכ ןכיהו ,קוקז תמאב ינא םיטנטפ המכל2011 טסוגואב2
ןגינפ דרשממ ןדייה ןיטרמ ד"וע :הצרמ
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.לבגומ תומוקמה רפסמ
.www.finnegan.co.il/haifalectures תבותכב םשריהלו םידקהל םיצילממ ונא

 הילצרה ,303 .ד.ת ,15 יקסניטוב'ז בוחר ,)ריוואה ליח תיב ןרק( ריוואה ליח תיב לש םוירוטידואב ומייקתי תואצרהה לכ:םוקמ
לארשי ,46103

19:30-17:30:העש

 תבותכב וא4997245054 ןופלטב ,לארשי םיקסע תלהנמ ,ןמרקוצ הטיל לא תונפל אנ ,תואצרהה תרדס תודוא ףסונ עדימל
lita.zukerman@finnegan.com

ןגינפ לש םירטלזוינ

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

. CircuitLast Month at the Federal 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 לש םיגוריד
 USAChambers ידי לע2011 תנשל ינחורה ןיינקה םוחתב ליבומ ןיד יכרוע דרשמכ הרכהל הכז ןגינפ דרשמ

2011 תנשל ינחורה ןיינקה םוחתב םיליבומה םידרשמה ןיב ןגינפ דרשמ תא הגרידLegal 500 U.S. תמישר

2011 תנשל ינחור ןיינקל אלמ תוריש םוחתב הנשה דרשמכ ןגינפ דרשמ תא גריד Intellectual PropertyManaging ןיזגמ

ןגינפ תודוא
תוברל ינחורה ןיינקה : ןיד יכרוע . ימוחת לכב תקסוע ןגינפ 375 - מ הלעמל םע ינחורה ןיינקה םוחתב  םלועב לודגה ןידה יכרוע דרשמ

היצגיטילו םושיר . תוחוקל גציימ דרשמה תועיבתב לופיט , ץועיי ןתמ , םיירחסמ תודוס , םיללוכה םושר ןמיס , רחסמ ינמיס , םיטנטפ ,
םייתלשממ םיזוח , םילבגה ינורטקלא , טנרטניא , רחסמ םיקית לוהינ , ימואלניב רחסמל םירושקה םיאשונב ינחורה ןיינקה ,  ימוחתב

. תנגוה אל תורחתו םייקסע ,

gerson.panitch@finnegan.com,7219629-03– שטינפ ןושרג ד"וע ,םיילארשיה תוחוקלה לע יארחאה םע רשק רוצ ,ףסונ עדימל
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םירובס םתאש יפכמ ךומנ םכלש תוטישה לע םינגמה םיטנטפה ךרעש ןכתיי !בל ומיש

רמאמה ךשמה

?לודגה ןיינעה המ זא
טנטפ םא ,ךכיפל .טנטפב תנגומה האצמהה לש הרדגהב דומעל הרבחה תוגהנתה לע ,טנטפ הרפה הרבחש עבקייש תנמ לע
תרדגומ האצמהה םא המ ךא .רורב הז .טנטפה תא רפמ רצומה תא רכומ וא שמתשמ ,רציימש ימ לכ ,רצומכ האצמה רידגמ
תיב יפ לע ,הבושתה ?הטישה לע םשרנש טנטפה תא רפמ הטישה תא עצבמש והשלכ רצומ רכומש ןרצי םאה ?הטישכ
השעמל הכלה עדוי ןרציה םא קרו ךא םלוא ,הרפהה "תמירגל"ןיפיקעב יארחא אצמיהל יושע ןרציהש איה ,ןוילעה טפשמה
םויק לע עדוי ןרציה םא וא ,טנטפה םויק לע עדוי וניא ןרציה םא ,ךכיפל .רישכמה לש הריכמהמ האצותכ הרפה םרגיתש
 .יהשלכ תוירחאב אשי אל ןרציהש ןכתיי יזא ,הרפה םושמ וישעמב ןיאש תכמסומ תיטפשמ תעד תווח לע ךמתסמ ךא טנטפה

?םכלש םיקסעה לע רבדה עיפשמ דציכ
,לופיט תוטיש לע תובורק םיתעל תונגמ םייאופר םירישכמ תורציימש תורבח .הטישל טנטפ תנגה לע תוכמתסמ תובר תורבח
.שומיש השענ ובש הנבמב תולת אלל תובורק םיתעל ,תואצמהל בחר יוסיכ קינעהל תנמ לע ,ב"הראב טנטפכ ןמשרל ןתינש
לש בחרה ףקיהה תא ליבגהל ךרוצהמ ענמיהל ידכ תוא דוביע לש םיבלשה לע תובורק םיתעל תונגמ קט-ייה תורבח
.םיפנעה לכל טשפתהל הטונ הטיש תועיבת לע וז תוכמתסהו .תמיוסמ לגעמ תרוצתל םהלש האצמהה

םכלש תוטישב שמתשי הרחתמש ךכב םינכתסמ םתאש ןכתיי ,הטיש תועיבת לע ידימ בר שגד המש םכלש הרבחה םא
וישעמב ןיאש בל םותב הנומא לע ךמתסה וא ,םכלש םיטנטפה םויק לע עדי אלש רתוי רחואמ דעומב ןעטיו ,טנטפכ תומושרה
 .הרפה םושמ

?הז ןיינעב תושעל םכתורשפאב המ
םינבמה רובע רתוי הבוט הנגה גישהל תנמ לע ,"ךשמה" תשקב שיגהל ולכותש ןכתיי ,תמייק ןיידע טנטפה תחפשמ םא
תוטישה תא ךרוצל-אלש ליבגהל ילבמ ,הנבמ תרוצב תוטיש לש שדחמ-חוסינ תורשפאמש תוקינכט לש הרדס הנשי .םמצע
 .תוטישל תובישח הנשי םהב םירקמב ,תוידיתעה טנטפה תושקב לכב הלא תוקינכטב שמתשהל שי ,ןבומכו.םיינבמ םיביכרל

?םכלש םימייקה םיטנטפל יהשלכ הווקת הנשי םאה
תיב עבק ,הנורחאל העמשנש העיבת תרגסמב ."םיקחשמ קחשל" םיסנמ םירחתמה רשאכ םימייק םיטנטפל הווקת הנשי
,התולהנתהב לוספ שיש תורורב תויארמ המצע תא תדדובמ הרבח רשאכ .הנגה הווהמ וניא "ןווכמ ןורוויע" יכ ןוילעה טפשמה
תוריהזב העדוה ןתמ ,ןכל .ץורית ונניא ,טפשמה תיב תעיבק יפ לע ,ןווכמ ןורוויע .תוירחאמ קמחתהל הלוכי הניא הרבחה
ןיאש תעד תווח בל םותב וידיל לבקמו ולש ןידה ךרועל הנופ רפמה םא םלוא .ךרע לש תמיוסמ הדימ קפסל יושע רפמל
 .השק קבאמ טנטפה לעבל יופצ ,טנטפה לש הרפה םושמ וישעמב

טפשמה תיבב ,10-6 רפסמ קית ,Global-Tech Appliances Inc. et al. v. SEB SA איה רבודמ הבש העיבתה
 .ב"הרא לש ןוילעה
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