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רונוק'וא .פ ןביטס ר"ד תאמ ,םיטנטפ םושרל םכמ עונמל םילוכי הלועפ ףותיש ימכסה

 ךרדב ינויח ביכרמ תובורק םיתעל םיווהמ חותיפהו רקחמה םוחתב הלועפ ףותישל םימכסה
 הז גוסמ םימכסה תובקעב םלוא .םיירוטלוגר םירושיא תגשהלו קושל םישדח םירצומ תסנכהל
 ןנשי "?הלועפה ףותישמ םיעבונה םיטנטפה םיכייש ימל" :תענמנ-יתלבה הלאשה תועיבקב הלוע
 םיפיעסו ינדפק ןונכת רדעיהב םלוא .טנטפה תויוכז תא קלחל דציכ תועבוקה תובר תומכס
 לש רחסמה ינמיסו םיטנטפה דרשמ ,שארמ תופצל ןתינש תוידוחיי תויודגנתהל הנעמ םינתונה
 םהב םירקמב וליפא ,םכיתואצמה לע םיטנטפ םושרלמ םכדעב עונמל לולע )USPTO( ב"הרא
 רוספורפל הנורחאל הרקש המ הז .תויוכזה ילעב םה םתאש םיריהבמ הלועפה ףותיש ימכסה
.תוילארשי תורבח רובע םיבושח םיחקל ובוחב ןמוט הזה קיתהו ,הטיסרבינואב

.ןאכ וצחל ,םכלש הרבחה לע ןגהל םכתורשפאב דציכ דומללו םיפסונ םיטרפ ררבל ידכ

Finneganיעוריא

טנטפתרפהוהקושת ,הבהא לשרופיס
.לארשי,הילצרהב ,17:30-20:00 ,ילויב4-ו3
 םייח .לכה ול היה .קטייפס ,ולש הרבחה תמקהב בר ןוה רבצש עודי ילארשי לגרמ אוה ינלוג ימר
 בש אבצב ימר לש וימימ ביריש דע ...גוז תבכ ויתומולח תשאו רתויב תיחוור הרבח ,םירדהנ
!וייח תא ונממ בנגו ,ולש תיקסעה הרבחה תא ונממ לזג ,וגוז-תב תא ונממ חקל ,וייחל סנכנו
 ןיגב העיבת ימר לצינ ובש ןפואב קסוע ,ב"הראב טפשמה תיב םלואב ללגנש ,הזה השעמה רופיס
 םינקחש םיגיצמ הלילעה רופיס תא .הרעש המחלמ ריזחהל ידכ תירבה תוצראב טנטפ תרפה
 דרשממ םיטנטפ תועיבת לש םוחתב םיליבומ ןיד יכרוע םע דחי םידבועה ,םימסרופמ םילארשי
 ירודיב ךרע קפסל איה ותרטמו ,'ץיבוקרב ירפ'ג-ו יקסבורּוסמ הרואל ,שטינפ ןושרג ,ןגינפ
 .םיעבשומה רבח םתא .ינחורה ןיינקה םוחתב עוצקמ ישנאלו קט-ייה תורבחב םילהנמל ידומילו
 דיקפת ואלמת םתא,תירבה תוצראב תולהנתמה תומודה תויטפשמה תוקולחמה לכב ומכו
 .ןאכ ושיקה ,ףסונ עדימ תלבקל .ימר לש ודיתע תא ועירכתו הלילעב

עונמל דציכ :םיטנטפ תייגטרטסאאשונבתיעיברהתיתנשהםילהנמל- הכרדהה תאצרה
 םידיינ םינופלטל תויצקילפאה תא ,תיטירקה הטילשה ימתירוגלא תא קיתעהל םירחתממ
םכלש הנכותה תאו

.לארשי,הילצרהב17:30-19:30 ,ילויב23
 םירישכמ ,םיינורטקלא םיביכר תחתפמ םכלש הרבחה םא ןיב .םוקמ לכב תאצמנ הנכות
 הנכותש יאדוול בורק ,תיתרוסמ הנכות וא תיטוחלא היגולונכט ,יתיישעת דוביע דויצ ,םייאופר
 עונמה איה הנכות .םירחתמה ןיבל םכלש הרבחה ןיב לידבמש המ לש וביל בלב תאצמנ
 הנכות .םירלוד לש םיבר םידראילימ לגלגמה ,םידיינ םינופלטל תויצקילפאה בחרמ ירוחאמש
םוחתה לש ומויק תא תרשפאמש איהו ,ילמשח רישכמ לכ טעמכ לש הרקבה יעצמא ךותב תנכוש
 תואצמה לע הנגהה ,ךכמ האצותכ .ןנע-יססובמ םינותנ לוהינו בּושחמ לש תוריהמב בחרתמה
 .אהי רשא יגולונכטה ןקוסיע םוחת אהי ,תורבחה בור רּובע הנוילע תובישח תלעב איה הנכות
 תואצמה לע הנגהל תוידוחיי םיכרד ןחבנ,םידיגאת ילהנמל דעוימה ,הז רנימס תרגסמב
 ינחורה ןיינקה םוחת ילהנמלו היגולונכט יניינעל םיל"כנמסל,םיל"כנמל קפסנו ,הנכות-תוססובמ
 .ןאכ ושיקה ,ףסונ עדימל .הרבחה רובע ךרע תיינבל םישדח תונויער

לארשילךרדה–םירזהןידהיכרוע ידרשמתדיעו
.לארשי,ביבא לת ,08:30-17:00 ,ינויב27
 לש תוליעפלו הסינכל עגונב לנאפ ינוידל ףרטצי ,Finnegan-ב ףתוש ד''וע ,2013 ינויב27 םויב
 .ביבא לתב ןוטלרק ןולמב םייקתת הדיעוה .לארשיב םירז ןיד יכרוע ידרשמ
 .ןאכ ץחל ,םיפסונ םיטרפל
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םימזיליגטרטסא םיטנטפןונכת
.לארשי,ביבא לת ,17:00-19:00 ילויב28
 ןחבנ ,ימוחתניבה זכרמה לש תומזילZell תינכותו לגוג תממח לש וז תפתושמ תינכות תרגסמב
 רחסמ ינמיס ,םירצוי תויוכז ןיבל םיטנטפ ןיבש לדבהה תא ,םיטנטפה םוחתב דוסיה יגשומ תא
 ךרע תיינבל המצוע יבר רזע-ילככ םיטנטפב שמתשהל םימזי םילוכי דציכו ,םיירחסמ תודוסו
.םהיקסעב
ביבא לת ,הרטקלא ןיינב- לגוג תממח:םוקמ
Finnegan דרשמב ףתוש ,שטינאפ ןושרג ד"וע :הצרמ
.ןאכ שיקהל אנ ףסונ עדימ תלבקל

ןגינפ תושדח

 יכרוע ידרשמ לש הנושארה הרושה לע הנמנכ.The Legal 500 U.S תמישרב ןגינפ דרשמ גרוד תפסונ םעפ3.6.2013
ינחורה ןיינקה םוחתב ןידה

 דרשמב םיפתוש25-ו ןגינפ דרשמ תא ריתכהIntellectual Asset Management Magazine תעה בתכ30.5.2013
.םיטנטפה םוחתב םיליבומ עוצקמ ילעבכ

 ןידה יכרוע ידרשמ לש הנוילעה הבכשה לע הנמנכ ןגינפ דרשמ תא גרדמו בשChambers USA ךירדמ24.5.2013
ינחורה ןיינקה םוחתב

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
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רונוק'וא .פ ןביטס ר"ד תאמ ,םיטנטפ םושרל םכמ עונמל םילוכי הלועפ ףותיש ימכסה

רמאמה ךשמה

 םה .התושרבש היגולונכטה תא רפשל הרבחל םירשפאמ םה .החימצ עינמש קלדה תובורק םיתעל םה הלועפ ףותיש ימכסה
 םיתעלו ,םיירוטלוגרה םיכילהתה תא םדקל םיעייסמ םה ,םייניינק םיחותיפ רובע םישדח םישומיש אוצמל תורבחל םיעייסמ
 תויוכז תקולח ןפוא לע תובורק םיתעל תומיכסמ הלועפ תופתשמש תורבח.םישדח תוריכמו קוויש יצורע םיחתופ םה תובורק
 תא תונוב ןה ובש ןפואה לע שדחמ-בושחל תורבחל תמרוג ב"הרא לש קוחב הלחש השדח תוחתפתה ,םלוא .ןהיניב תולעבה
.ןידב ול עיגהש טנטפ םושרל ותלוכי תא דביא הטיסרבינואב רוספורפש רחאל תאזו ,הלאה תואקסעה

 הרדס םושירל השקב םישיגמ םיאיצממ רשאכ .ב"הרא לש קוחב םייקש סנאוינ הליחת ןיבהל םכילע ,שבתשה המ ןיבהל ידכ
 םיטנטפ לש לופכ םושירל השקב תייחד" ארקנש ךמסמ םיתעל איצומUSPTO-ה ,היגולונכט התואל םיסחייתמה םיטנטפ לש
 אוה ומצע איצממה לש םיטנטפה דחאש עבוקUSPTO-ה ובש,)OTDP גוסמ הייחד( "תיתאצמה תומדקתה רדעיה ןיגב
טנטפה תא קינעהלמ גייתסמUSPTO-ה ,הזכ הרקמב .איצממ ותוא לש םירחאה םיטנטפה דחא לש הילאמ-תנבומ הסרג
 םילולע םינוש םיטנטפ ילעב ינש ךכמ האצותכו,תונוש םיידיל ולפיי םיטנטפה ינשש ששחל הנעמ תתל דעונ קוחה .ינשה
.הרפה ןיגב הרבח התוא עובתל

 םא םוצע ךרע לעב תויהל יושע ינשה טנטפה ,הילאמ-תנבומ הסרג ינשה טנטפב האורUSPTO-ה םא הלאשב תולת אלל
 הנוילע תובישח תלעב תויהל הלוכי ינש טנטפ תגשה ,ךכיפל.טנטפה תועיבת לש חוסינב םיבושח ךא םילק םייוניש םישענ
.הרבח לש הייווש לע הרימשל

 ותוא ידיב דימת ראשית םיטנטפה ינש לע תולעבהשUSPTO-ל חיטבהל איהOTDP גוסמ הייחד ףוקעל רתויב הלקה ךרדה
תא ךשומ ללכ ךרדבUSPTO-ה ,יפוס רותיו בתכ שגומש עגרב ."יפוס רותיו בתכ" תשגה תועצמאב תאז תושעל ןתינ .ףוג
.תרתּומ ינשה טנטפה תאצוהו ,OTDP גוסמ הייחדה

 םושירל תורושק תושקב לש םילעבה םה םינוש םידדצ ינש םא .הלועפ ףותיש לש םירקמב תויעב ררועתהל תויושע ןאכ
 .תפתושמ תולעבב דימת הנייהת תושקבהש ריהצהל לוכי וניא םידדצהמ דחא ףא ,OTDP גוסמ הייחדל תופופכש םיטנטפ
 רובע ותובישחב תולת אלל ,ינשה טנטפה תאצוה תא ריתי אלוOTDP גוסמ הייחדה תא ךושמי אלUSPTO-ה ,ךכמ האצותכ
.טנטפה שקבמ

 םתדובעב וליחתה םיאיצממ ינש םתוא .In re Hubbell, 709 F.3d 1140 (Fed. Cir. 2013) ותרתוכש קיתב הרקש המ הז
 וכישמה םיאיצממה ןכמ רחאל.טנטפ םושירל הנושאר השקבב תולעב תויוכזב קיזחמה ,הינרופילק לש יגולונכטה ןוכמב
 ,OTDP גוסמ הייחד תעדוה איצוהUSPTO-ה .Eidgenőssische Technische Hochschule Zurich תרבחב םתדובעב
 "!אל" :בישהUSPTO-ה םלוא ,תדחוימ הלקהUSPTO-המ ושקיב םה .ךכ לע רבגתהל ךרד לכ התייה אל םיאיצממלו

 ףותיש ימכסהל עגונה לכב תוכלשהה .םהלש ינשה טנטפה תא םושרל ולכי אלו ועקתנ םיאיצממה רבד לש ופוסבש עריא ךכ
 ןיב ששח םייק םא .דיחי ףוג ידיב היהת תורושקה תואצמהה לכ לע תולעבהש ךכ םימכסהה תא תונבל שי .תורורב ןה הלועפ
 לבקי ינשה ףוגה וליאו ,תויוכזה לע תולעבב קיזחי דחא ףוגש ךכ םכסהה תא תונבל שי ,הצוחה קחדיי םהמ דחאש םיפוגה
דחא דצל תויוכזה תא הנקמה ףיעס לולכיש ךכ םכסהה תא תונבל יאדכש םג ןכתיי.היגולונכטב אלמ שומיש תושעל ןוישיר
 קיתב םיאיצממה לש םבצמב םכמצע תא אוצמל םילולע םתא ,ןכ אלמלא .OTDP גוסמ הייחד אצות םעפ-יאש הרקמב

Hubble, טנטפ הילע םושרל ךרד אלל ךא ,ךרע-תבר התייה םתעדלש האצמה םע. 
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