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ב״הראב דימתמ םיבושחו םיפיכא ,הגשהל םינתינ:הנכותב םיטנטפ

 תיב תטלחה רחאל םג ."!רבעה תלחנ םה הנכותב םיטנטפ" :תרתוכה רחא ללוש ךלת לא
 תובר הנכות תואצמה ,Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int’l ןיינעב2014-מ טפשמה
.םיטנטפכ םשריהל תולוכי ןיידע

 םניאו הגשהל םינתינ םניא הנכותב םיטנטפ היפ לע תחוור תועט התייה ,Alice ןיד קספ רחאל
 תואצמאב םיטנטפ לע רתוול תומיוסמ תורבחל םורגל היושע וז תועט .תירבה תוצראב םיפיכא
.ןאכ ץחל-עודמ תולגל תנמ לע .ךכ גוהנל תועט היהת .הנכות

Finneganיעוריא

:םימלשוםיאירב הנכותל םיטנטפה
 .הנכות ישודיחל ךרע-תבר הנגה תחטבהל תוליעומ תוצע שמח

.Cohen@finnegan.com-Michal.Minitzer לא תונפל אנ ,ףסונ עדימל

םיטנטפהםוחתבםיינלטק םיאטח העבש
 לש םירגתאה ינפב דומעל ידכ בטיה םיבצוממ ,ךרע-ירקיו םיקזח םיטנטפ גישהל תנמ לע
 ךופהל תולוכיש תודוכלמ עבש ריכהל םימזי לע הבוח,םירחתמ דצמ ןיינעו תיטפשמ תוניידתה
 תרגסמב םוחתב םירחא םיחמומל ףרטצי ,ןגינפ דרשמב ףתוש ,ןורי'ג ןראד .ךרע-רסחל טנטפ
 בשומ .הרבח לש ינחורה ןיינקה קית חותיפל רתויב תובוטה הלועפה יכרד תא ןחבייש ןויד לנאפ
 המכ טילחהל םכל עייסל תנמ לע ,ישעמ ןויסינמ םיעבונה ,םיחנמ םיללכו תונבות קפסי הז
 הרבחה רובע רתויב בוטה םיטנטפה קית תא תונבל ידכ עיקשהל םכילע םכפסכמו םכנמזמ
 לש וזל ינחור ןיינקב םכלש העקשהה הוותשמ ךיא ?בוט קיפסמל בשחנ קיתה יתמ .םכלש
תוארל םיפצמ המ ?םכלש הזל המוד חותיפ בלשב םיאצמנה םוחתב םירחא םינקחש
 .לארשי ,הננערב םייקתי רנימסה ?םיעיקשמה

.Cohen@finnegan.com-Michal.Minitzer לא תונפל אנ ,ףסונ עדימל

!דמויבסנכבןגינפלש50-הלבויןתיב תא וצימחתלא

ןגינפ תושדח

םיטנטפ אשונב תיטפשמ תוניידתה לש שדח םוחתב םהיגשיהב תואגתהל םיאכז ןיד יכרוע ידרשמ06.03.15

ןגינפ דרשמב רחסמה ינמיס םוחתב םיקסועל םיהובג םינויצ קינעמManaging Intellectual Propertyןיזגמ05.03.15
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ינחורה ןיינקה םוחתב םיפדעומה ןידה יכרוע תומשב םיבקונ םייטפשמ םיצעוי10.02.15

םיטנטפה גורידב ליבומ ד״וע דרשמכ ןגינפ דרשמ תא בוש ריתכמManaging Intellectual Property ןיזגמ05.02.15

ןגינפ דרשמ תורוקמ

 תוינכדע תוטלחה לש םיחותינו םייטסיטטס םינותנ ,תושדח םיקפסמה ,ינחור ןיינק ינוכדעו םיגולב ,םירטלזוינ םסרפמ ןגינפ דרשמ
 רוערעהו ןוידה תאכרע תוטלחהב ,םיילרדפה טפשמה יתב תוטלחהב םידקמתמ ונלש םיגולבהוםירטלזוינה .טפשמה תיב לש
 לע .ינחור ןיינק יושירבו ,םיטנטפ ןיינעב ץועייו תועיבתב ,םירצויה תויוכזו רחסמה ינמיס ינידב ,)PTAB(םיטנטפ יניינעב
.ןאכ ץחל ,ינחור ןיינק ינוכדע וא םיגולב ימוסרפ ,םירטלזוינ תלבקל םשריהל תנמ

ןגינפ דרשמ תודוא

80-מ רתוי םיגציימ ונא .תוילארשי תורבח רובע אכמס רב ונהו ,םלועב םילודגה ינחורה ןיינקה ידרשממ דחא אוה ןגינפ דרשמ
 ,םיטנטפ תרפה תועיבתו ינחורה ןיינקה םוחתב תוקולחמ רותפל םיעייסמו ,לארשיב רתויב תומכחותמהו תוליבומהמ תורבח
 תוסנכה יצורע םיחתפמו םיטנטפ יקית םילהנמ,יווש םסקמל תנמ לע היגולונכט לע תיגטרטסא הנגהל עגונב ץועיי םיקפסמ
 רדגמ תאצוימ תוחפ אל הנה ןגינפ דרשמ לש םתדובע" ,Chambers USA-ה ירבדכ .םייתריצי יושירו םיטנטפ םושיר תועצמאב
".ליגרה
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ב״הראב דימתמ םיבושחו םיפיכא ,הגשהל םינתינ:הנכותב םיטנטפ

רמאמה ךשמה

 רחאלו ולא םירצומ קיתעהל ,הרבחה לש הנכותה ירצומ תא חתנלמ הרחתמ רוצעל ךרד לכ היהת אל םיטנטפ ילב ,תישאר
 קסע םג איה– תיקוח קר הניא רומאכ הקתעה ,םיטנטפ אלל .הרבחה לש )רבעשל( תוחוקלל םתוא רוכמלו קוושל ןכמ
 יושעש רבד ,םירחתמל החותפ תפסכה תלד תראשהל לוקש הרבחה תואצמא לע ןגהל תנמ לע םיטנטפ םושיר יא .םלתשמ
.הרבחל ילאטפ תויהל

 תואכז תקידבב דחי הנכותה תואצמא לכ ץוביק ,השעמל.הנכותה תואצמא לכ לע ההז ןפואב לח וניאAlice ןיד קספ ,תינש
.ונימיב םירצומב הצופנ הנה ,בשחמ תלעפהל םרוגה תוארוה ךרעמ לכה ךסב התויהב,הנכות .תועט ונה טנטפל תחא
 םירחא תכרעמו רצומ לכ טעמכו תויסנניפ תוכרעמ ,טנרטניא יתרש ,םייאופר םירישכמ ,תוינוכמ ,םיטובור ,םימכח םינופלט
.הנכות ינייפאממ םלוכ םינהנ

 יללכה גוסה לש תומייקה לע םייאAlice ןיד קספש הנעטו ",הנכותב םיטנטפ"-כ ולא םינייפאמ לשב םיטנטפ לש בחר ןויפא
םנה רתויב הרימחמה תרוקיבה תחת םיאצמנה םיטנטפה יגוס ,Alice ןיד קספ ירחא.םינוכנ םניא ",הנכותב םיטנטפ" לש
 םיטנטפה תועיבת ,המגודל .הנכותה תוססובמ תויגולונכטהמ ןטק קלח קר םיווהמו תיקסעה הטישה םוחת רדגב בורל
 שומישל םיבשחמ תועצמאב היצמוטוא ךילהת ורבע רשא ,תועיבת יבושיי ינוכיס םוצמצל הטישל ונווכAlice ןיד קספב תונודנה
 לש אדירג היצמוטוא– תויתרוסמ תויקסע תולועפ דוחייב– טשפומ ןויערל תועגונה תועיבתל עגונב יכ עבק טפשמה תיב.יללכ
 שי ,טנטפל תואכז לבקל תנמ לע .טנטפל תואכז ךרוצל תקפסמ הניא יללכ שומישל םיבשחמב שומיש ךות טשפומה ןויערה
 יתועמשמ והשמל העיבתה תא ךופהל תנמ לע ,טשפומה ןויערה לש אדירג היצמוטוא ךופהל תנמ לע יתאצמא ןויערב ךרוצ
 .אפוג טשפומה ןויערל העיבתמ רתוי

 ,Alice ןיד קספ רחאל רתוי תינדפק הקידב רובעל תויושע ,תיקסעה הטישה םוחתב ,הנכותב תוקסועה תועיבתש ףא לע
 היאר ןוגכ ,הנכותל םיעגונה םימוחתב ,המגודל.םיינכט םימוחת לש בר רפסמב אמייק ינב םיראשנ הנכותב םיטנטפ
תויגולונכט תויעבל םיינכט תונורתפ ,דועו טנרטניא ימושיי ,םיטובור ,תוילוארדיה תוכרעמ ,םישיבל םירישכמ ,תבשחוממ
 ,ןכ ומכ .Alice ןיד קספב טפשמה תיב שפיח םתואש םייתאצמה תונויער לש םיגוסל סיסבכ שמשלו טלוב ןפואב גיצהל תויושע
 אדוולו תוריהז הנשמ גוהנל טושפ םיטנטפה ילעב לע .םימייק ןיידע םיטנטפש ןייצ טפשמה תיב ,תיקסעה הטישה םוחתב ףא
 .טשפומ ןויער לש אדירג היצמוטוא רשאמ רתוי םהיתועיבתב םיללוכ םהש

 תויגולונכטהש לככ ,השעמל.קט ייה תורבח רובע םיצוחנו הגשהל םינתינ םה ,רבעה תלחנ תויהלמ םיקוחר הנכותב םיטנטפ
 תלד תא ריאשת לא .הנכותב םיפיכא םיטנטפ תגשהל תויורשפאה םג תובחרתמ ךכ ,בחרתהל תוכישממ הנכותה תוססובמ
 .הנכות תוססובמ תואצמא לע םיטנטפל תואכזל עגונב תויוגש תועד ללגב החותפ הרבחה לש תפסכה
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