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בהזל םיטנטפ ךופהל

 יקית תריכמ תובקעב תורתוכל תויגולונכט קנע-תורבח רפסמ ועיגה הרבעש הנשה ךלהמב
 טשופ דיגאתה רכמ2011 ילוי שדוחב.םלדוגב םימיהדמ ןמוזמ ימוכס תרומת ןהלש םיטנטפה
 טנטפל תושקבו םיטנטפ6,000 ךרעב לש ףסואה תאNortel Networks Corporation לגרה
 קר .רלוד דראילימ4.5 לש םוכסל הרומתב ,היגולונכט תורבח לש םויצרוסנוקל ותושרב היהש
Motorola Mobility. תרושקתה תיקנע לש השיכרה תאGoogle תרבח המילשה ןורחאה שדוחב

Inc, ל התנקה השיכרה .רלוד דראילימ12.5 לש ךס תרומת-Googleםיטנטפה17,000-ב הטילש
 קוש לש תכשמנה הגאסה תרגסמב הדבכ הירליטרא שופיחה עונמ תרבחל הקפיסוMotorola לש
 .םייראלולסה םינופלטה

 ילעב וא רוביצה ןופצמ תא םיעזעזמ אל רבכ םהש דע ץרפנ הכ ןויזיחל םיכפוה םימוד םירופיס
 לש ןתליחת תובר םימעפש הדבועה אוה ,תאז םע ,תובורק םיתעל חוודמ אלש המ .םיקסעה
 .הובג ךרע תגשהל ןווכמה ,ינדפק יגטרטסא ןונכתב ,שארמ םינש ,הלא תואקסע

 .רמאמה ךשמהל ןאכ ושיקה

םיעוריא

 אשונב תישילשה תיתנשה תואצרהה תרדס תא םיעיצמ ןגינפ דרשמו הפיח תטיסרבינוא
םיטנטפ חוסינו היגטרטסא

תואצרהה תרדס תא ,הפיח תטיסרבינוא םע בולישב,ןגינפ דרשמ עיצי ילויב31 דעו ילויב3-מ לחה
 םילהנמל ךירדמה' תרתוכה תחת ,םיטנטפ לש חוסינו היגטרטסא אשונב ולש תישילשה תיתנשה
 וז תואצרה תרדס .'תותואנ תקידבו יושיר ,ףסכל ינחור ןיינק תכיפה :םיטנטפ תייגטרטסא אשונב
 םיאלממ םיטנטפ ןהבש תורבחב ינחור ןיינק ילהנמלו םיישאר היגולונכט ילהנמל ,םיל"כנמל החותפ
 םילהנמל ךרע-תובר תונבות קפסל תוננכותמ תואצרהה.תללוכה היגטרטסאב יתועמשמ דיקפת
 .ינחור ןיינק ילהנמלו םיריכב

 הרקמ:רלוד דראילימ לש יוושב םיטנטפ קית תריציל ימינפה ךירדמה2012 ילויב3
AOL/Microsoft לש ןחובה
ןגינפ דרשממ סולופונמרג ירוגרג .יס ד"וע :הצרמ

רובע ףסכ םלשל םירחאל םורגל ידכ תורבח תושמתשמ ןהבש תודוס2012 ילויב10
 ינחור ןיינק
ןגינפ דרשממ'ץיבוקרב .א ירפ'ג ד"וע :הצרמ

 ןיינקל הובג ךרע שי םא קודבל דציכ :ינחור ןיינק לש תותואנ תקידב2012 ילויב17
םירכומ וא םינוק םתאש ינחורה
ןגינפ דרשממ רונוק'וא ןביטס ר"ד ד"ועו שטינפ .ס ןושרג ד"וע :םיצרמ

הסנכהה םוסקמל תחלצומ םיטנטפ יושיר תינכות תונבל דציכ2012 ילויב24
ןגינפ דרשממ טארפ .ה םאיליוו ד"וע :הצרמ

םודיקל טנטפ תרפה ןיגב תועיבתב תיריחמת הניחבמ ליעי שומיש2012 ילויב31
םיטנטפ יושיר תינכות
ןגינפ דרשממ יקסבורוסמ .פ הרואל ד"וע :הצרמ
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ריוואה ליח תיב לש םוירוטידואב הנמייקתת תואצרהה לכ
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17:30− 19:30

 :תולע / המשרה
 .לבגומ תומוקמה רפסמ .תורבח ילהנמל החותפה םולשת-אלל תואצרה תרדס יהוז
www.finnegan.co.il/haifalectures :המשרהל תבותכ

 תבותכב וא4997-245-054ןופלטב ןהכ-רצינימ לכימ לא תונפל אנ ,תואצרהה תרדס תודוא ףסונ עדימ תלבקל
michal.minitzer@finnegan.com.

ינחור ןיינק אשונל הרהזא יבתכמ לע הנעמל םייבטימ םילהנ- ילויב19

Intellectual Property Law and Practice in Israelרפסה לש ביבא לתב הקשהה תרגסמב ,שטינפ ןושרג לש ותאצרה
 )השעמו הכלה- לארשיב ינחורה ןיינקה יקוח(

 הפישחה לע תורישי עיפשהל לוכי ינחור ןיינק לש הרפה ינפמ םיריהזמה םיבתכמל הביגמ הרבח ובש ןפואה ,תובורק םיתעל
 הנש20-מ הלעמל רבכ הנמנ שטינפ ןושרג .םירקי םייטפשמ םיכילה לש לולסממ ןיינעה תא תוטהלו ,הרבחה לש חווטה תכורא
 םיטנטפ תרפה אשונב תיטפשמ תוניידתהב קסועש ,ינחור ןיינק לש םוחתב םלועב לודגה ןידה יכרוע דרשמ ,ןגינפ לש תווצה לע
 עוריאב תוצרהל שטינפ ןושרג ןמזומ ילויב19-ב .םיטנטפ תרפה ןיגב םיבויחמ ענמיהל תוחוקלל עייסמו ב"הראב טפשמה יתבב
ןיינקה יקוח( .Intellectual Property Law and Practice in Israel ,ןידע ןדו סיל ןרע לש שדחה םרפס לש ביבא לתב הקשהה
ביגהל שי ובש ןפואה יבגל תונבות גיצמ ןושרג ,ותאצרהב .הנמזהב ןייעל ידכ ןאכ שיקהל אנ .)השעמו הכלה- לארשיב ינחורה
.תוירחאב האישנלו תואצוהל הפישחה תא רעזמל תנמ לע הרהזא יבתכמ לע

ןגינפ לש םיגוריד

םירצוי תויוכז לש םוחתב ליבומ דרשמל ןגינפ דרשמ תא ריתכהPropertyManaging Intellectual  ןיזגמה

2012 תנשל יניינק ינחור ןיינק םוחתב הנשה דרשמכ ןגינפ דרשמ לש ומשב בקונPropertyManaging Intellectual  ןיזגמה

 םירוערעו תועיבת לש םוחתב םידרשמה לש הנושארה הרושב ןגינפ דרשמ תא גרדמPropertyManaging Intellectual  ןיזגמה
רחסמ ינמיס לע

 םיטנטפ תועיבת לש םוחתב םידרשמה לש הנושארה הרושב ןגינפ דרשמ תא גרדמPropertyManaging Intellectual  ןיזגמה
םייחה יעדמ םוחתב תועיבתו ,)ITC(תימואלניבה רחסה תוביצנל תורושקה תועיבת ,םיטנטפ לע םירוערעו

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
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http://www.finnegan.com/managingintellectualpropertynamesfinneganspecialtyipfirmoftheyearfor2012/
http://www.finnegan.com/managingintellectualpropertyranksfinneganasatoptierlawfirmfortrademarkprosecutionandcontentiouswork/
http://www.finnegan.com/managingintellectualpropertyrecognizesfinneganasatoptierlawfirmforpatentprosecutionandpatentcontentiousworkitclitigationandbiolifesciences/
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
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http://finnegan.co.il/?id=10
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רמאמה ךשמה

 וחילצי תורבחש תנמ לע םייגטרטסא עוציבו ןונכת לש לודג ףקיה שרדנ ,ךילהתה תא ורבעש תורבחה בור דיעהל תולוכיש יפכ
 .יאדכ ץמאמה לבא- ןהלש ינחורה ןיינקה תריכמ רובע ההובג הרומת גישהל

,Finnegan, Henderson, Farabow יאקירמאה ןידה יכרוע דרשמלAmerica Online (AOL(תרבח התנפ2008 תנשב
Garrett & Dunner LLPלש םיטנטפה קית קוזיחל טקיורפ ומצע לע לבקל דרשמהמ השקיבו AOL, םייפסכה םידעיה םודיקל 

תואושתל תמגרתמ אל הדבל היגולונכטה ,תובורק םיתעל לבא .הלועמ היגולונכט התושרבש העדיAOL תרבח .הרבחה לש
 םיטנטפה בצמב תיגטרטסא המאתהAOLהעציב ,סולּוּפונמרג ירוגרג .יס ד"וע תושארב ,ןגינפ דרשממ תווצ תרזעב .תוהובג
 ,סולּוּפונמרג רמ ריבסמ ,"AOL לש קיתב לופיטה תא ונמצע לע ונחקלשכ" .הפאש םהילאש םידעיה תא גישהל תנמ לע ,הלש
 דרשמ ההיז ,םירחא ד"וע ידרשמ לופיטב ויהשAOL לש םיטנטפה תוחפשמ גוזימ רחאל ."לוענ-אל ךרע הברה קיתב שיש ונעדי"
 ,תיבטימ הפיכא תגשהל תונווכמה טנטפ תועיבת חסינ ,םייטנבלרה םיקוושה תא רקח ,AOL לש חתפמה תואצמה תא ןגינפ
 םיטנטפה קית תא ןגינפ דרשמ לידגה2012 תנש דע .תוריהמב טנטפ ירושיא גישהל תנמ לע םיטנטפ ינחוב םע תונויאר םייקו
 .קיתה תוכיאו תועיבתה לש יוסיכה ףקיה תניחבמ םג אלא ולדוג תניחבמ קר אל ,יתועמשמ ןפואבAOL לש

 אל ינא,בושחל םיטונ םישנא" .לארשיב ןגינפ דרשמ תוליעפ תא ליבומש ,שטינפ ןושרג ריבסמ,"םיעבוק םירפסמה קר אל"
Googleוא Motorola Mobility. קיתה תא וקדבש םיטסילנא ,השעמל ".םיטנטפ יפלא חתפל ידכ םישורדה םיבאשמה תא יל ןיא 

ןפואב בר ךרע םינקמש םייזכרמ םיטנטפ לש טעומ רפסמ לע ועיבצה אלא ,ולש ףקיהב ודקמתה אלMotorola Mobility לש
 .יסחי יתלב

 ונלש עקרה תוכזב ,אלא ,םיטנטפ חתפל ןויסינב ךרדל םתס ונאצי אל" .סולּוּפונמרג רמ שיגדמ ,"AOL םע ונישעש המ קוידב הז"
 בשחיי המ יבגל בטיה תססובמ הכרעה ונל התייה ,יושירל רושקה לכב ןתמו אשמ לוהינבו םיטנטפ אשונב תיטפשמ תוניידתהב
 ."ןוישיר ילבקמ לש הרטמה להק יניעב בר ךרע ילעבכ וספתיי םיטנטפהש םייוכיסה תא םסקמל ידכ ונלעפ ןכל .קושב ךרע לעבל

 לש האושתה תא םסקמתש היגטרטסא חתפל היה אבה דעצה ,לדגAOL לש קיתהו םיטנטפ רתוי ואצוהש לככו.חילצה הז
AOL. לש םיטנטפה קית לש תינדפק האוושה ךרע ןגינפ דרשמAOLרתויב הבוטה ךרדה תא תוהזל תנמ לע קושה תמועל 

דרשממ השקיב הרבחה ,הלש םיטנטפה תריכמ תא הרשיאAOL רשאכ .AOL לש קיתל ךיושמה ךרעה לש הליענה תא ררחשל
.Goldman Sachs ןוגכ ,םיפסונ םיצעוי םע אתווצב ,הקסעה תמלשהב עייסל ןגינפ

 קינעהלו הלש םיטנטפהמ800-מ הלעמל רוכמלAOL המיכסה ,2012 לירפאב9-ב .AOL-ל ומלתשה םיקדקודמה םיצמאמה לכ
יתועמשמ ןפואב הובג ,רלוד דראילימ1.056 לש םוצע םוכס תרומת ,Microsoftתרבחל םיטנטפה תרתיב שומיש ןוישיר
 ןוילימ1.2 לש יביטקפא םולשת גישהלAOL תרבח החילצה ,םיינדפק עוציבו ןונכת תוכזב .םיטסילנאה לש תומדקומה תוכרעהמ
 תנמ לע .Motorola לש ןהוNortel לש ןה תוריכמב גשוהש טנטפל םולשתה לע הלועש איש םוכס ,רכמנש טנטפ לכל רלוד
 קיתמ םיבושח םיקלח הידיב ריאשהלAOL תרבח הרחב ,תיתנגה היגטרטסא ךותמו תופסונ תואושתל תונמדזהה תא רמשל
 .םיזוחא45 טעמכבAOL לש תוינמה ריחמ קניז ,הריכמה םכסה לע הזרכהה ירחא .הלש םיטנטפה

םושייו הנכה םעש ךירעהל תוליחתמ תורבח .ול ומדקש םירופיסוAOL לש רופיסה תא ןבל תמושתל תוחקול תויקסע תורבח
 םינוק .םיבינמ-יתלב םירתונ ויה רחא ןפואבש םיסכנמ ךרע קיפהל םילוכי וב שומישה יושיר וא ןהלש ינחורה ןיינקה תריכמ ,םינוכנ
 תורבח" .םהלש תויפקתההו תויתנגהה תולוכיל תכלוהו תרבוגה תועדומה ללגב םיטנטפ רובע םיהובג םיריחמ םלשל םינכומ
 וא ףסכל םתוא ךופהל ןתינש םייגטרטסא םיטנטפ תגשהב רבודמ ,םיטנטפ תגשהב קר רבודמ אלש תוריהמב תודמול תויקסע
רתוי בוט להנל תורבחל תרשפאמ םיטנטפ יושיר אשונל רתוי תנווגמ השיג .םייפיצפס םידעי תגשהל רחא ןפואב םהב שמתשהל
 תוינמה ילעבל תלעות קיפהל ,תויגרניס לצנל ,םירחתמ ףודהל ידכ יגטרטסא שומיש םהב תושעלו ןהלש ינחורה ןיינקה יקית תא
,ילויב3 ,ברעב ישילש םויב הילצרהב אשיש להקל החותפ האצרהבש ,סולּוּפונמרג רמ ריבסה ,"םייפסכה םינזאמה תא קזחלו
 .AOL לש היתובקעב תכלל ןתלוכיב דציכ תוליעומ תוצע תורבחל קינעיוAOL לש רופיסה תא גיצי

 לעב לכ לש ויניע דגנל תויהל םיכירצ םהמ דומלל ןתינש םיחקלה ,תורתוכל םיעיגמ ילואAOL לש הז ומכ םירופיסש דועב ,ןכל
 .הבותכה תונותיעה תעידיל עיגמ רופיסהש ינפל הברה,םיקסע

strousea
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