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טפשמה תיבב ךדגנ שמשל לולע םיטנטפה םושיר דרשמב רמאתש המ לכ

 רשפאמו ויד בחר וניא םיינורטקלא ןורכיז ינקתה אשונב הלש טנטפהש הששחXicor תרבח
-האצוהל ךילהה תא לצנל הרבחה הטילחה,ןכל .טנטפה תא םיפקועש םירצומ ןנכתל םירחתמל
 תא "שדחמ-איצוהל" םיטנטפ ילעבל ריתמש ,ב"הראב םיטנטפ םושירל דרשמב טנטפ לש שדחמ
Xicor תרבח .טנטפה רושיא דעוממ םייתנש ךותב תאזו ,רתוי תובחר תועיבת םע םהלש םיטנטפה
לש שדחמ-האצוה לע רושיא הלביקשכ ךלהמב החילצהש הבשחו הז ךילהב שומיש התשע ןכא
 תא רתוי רחואמ דעומב לטיב טפשמה תיב :העתפה התכיחXicor תרבחל םלוא .רתוי בחר טנטפ
 .ירוקמה טנטפב ןכל םדוק םינש התשענש האיגש לע ךמתסהב ,שדחמ-אצוהש טנטפה לש ופקות

ןאכ ושיקה ,המוד היעבמ ענמיהל ולכות דציכוXicor תרבח התגש ןכיה ררבל ידכ

ןגינפ דרשמל םיפרטצמ םילארשי ינש:לגניאו רבוקר

 ןה15 םכותמש ,תוחוקל60-ל בורק הנומו הלדג לארשיב ןגינפ דרשמ לש תוחוקלה תמישרש תעב
 רבעש שדוחבש עידוהל חמש ןגינפ דרשמ,ךרע תוריינל הסרובב תורחסנ ןהיתוינמש תורבח
 .ב"הראב ןגינפ ידרשמב םיבצומה םילארשי ינש-לגניא ןבו רבוקר לאירא ויתורושל ופרטצה

.האלמה העדוהה תאירקל ןאכ ושיקה

םיעוריא

לייּבומהףנעבתואצמהתנגהלםייטירק םיחקל השימח
ילארשיה תרושקתהו לייּבומה דוגיא לש לארשיב יתנשה4G סנכ-2012 רבמצדב13
 תולהנתמה םיטנטפה תומחלמ תרגסמב טפשמה יתבב עיפומה ןיד ךרועכ ונויסינמ באוש אוהשכ
 םיעטומ םידעצ השימחב ןודי ,ןגינפ ד"הוע דרשמב ףתוש ,ןורי'ג ןראד ד"וע ,םכחה ןופלטה אשונב
 יתורחתה לייבומה בחרמב תלעופה הרבח לכ לע םהמש ,םיטנטפה םוחתב תיטירק תובישח ילעב
.ענמיהל תוריהמב-םדקתמהו

ןאכ ושיקה ,ףסונ עדימל

לארשיב םירז ןידיכרוע
לארשיב ןידה יכרוע תכשל לש םיישארה הידרשמב לנפ ןויד-2013 ראוניב8
 לודגה ןידה יכרוע דרשמ ובש ןפואב ןודי,לארשיב ןגינפ דרשמ שארב דמועה ,שטינפ ןושרג ד"וע
 םירזוע ,ב"הראב רבעשל םיטנטפ ינחוב לש םנויסינ תא לעתמ ,ינחורה ןיינקה םוחתב םלועב
רחסל תיאקירמאה הדעווה לש לגסה לע רבעב ונמנש ןיד יכרועו רבעשל םיילארדפ םייטפשמ
.ב"הראב יתורחת ןורתי גישהל תוילארשי תורבחל עייסל ידכ ימואלניב

ינחורהןיינקהםוחתב תותואנ תקידב
םיזייש תוסחב םילהנמל רנימס-2013 ראוניב9
:תואבה תויגוסה תא ,לארשיב ןגינפ דרשמ שארב דמועה ,שטינפ ןושרג ד"וע ןחבי הז רנימס ךלהמב
 הרבחהש ןוכיסה רועזמ ;םיקזח ןכא םירכומ וא םינוק םתאש ינחורה ןיינקה יסכנ םאה ררבל דציכ
 תויהל תויושע םירחא םימרוגל םא ןוחבל דציכ ;םירחא לש ינחורה ןיינקה תויוכז תא הרפמ םכלש
תותואנ תקידב תוריקח תכירעל עגונב תעדל להנמ לכ לע המו ;םכלש ינחורה ןיינקב תולעב תויוכז
.ינחורה ןיינקה םוחתב
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ןאכ ושיקה ,ףסונ עדימל

הרבחלשינחורןיינקתייגטרטסא תעיבק
םיזייש תוסחב םילהנמל רנימס-2013 ראוניב16
 םיאשונב תויגטרטסאו תוישעמ תוצע גיצי,לארשיב ןגינפ דרשמ שארב דמועה ,שטינפ ןושרג ד"וע
 םיטנטפה לכ אל עודמ ;םכלש םייקסעה םידעיל םכלש םיטנטפה תמאתה לש תובישחה :םיאבה
ינחור ןיינק יסכנ קוזיחל םינונגנמ ;ודבאי אל םיבושח ינחור ןיינק יסכנש אדוול דציכ ;םכרעב םיווש
.הרבחה יבחרב ינחור ןיינק תוינכותל םינבמ ןכו ;םימייק

ןאכ ושיקה ,ףסונ עדימל

ןגינפ תושדח

SKC תרבח ,ןגינפ דרשמ לש החוקלה תבוטל תיפוס הקיספ האיצוה ימואלניב רחסל תיאקירמאה הדעווה

LaboratoriesGalderma  תרבח ,ןגינפ דרשמ לש החוקלה תבוטל קספ ראוולד זוחמ

הקירמא לש תואצמהה קוח יפ לע ,תיקסע הטישל טנטפ תקנעה רחאל שדחמ-הניחבל הנושאר הריתע שיגמ ןגינפ דרשמ

ןגינפ לש םירטלזוינ

.Full Disclosure ןגינפ לש רטלזוינה תא אנ ארק ,ב"הראב םיטנטפ תועיבת ןיינעב ףסונ עדימל

.Last Month at the Federal Circuit 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

gerson.panitch@finnegan.com, 03-7219629– שטינפ ןושרג ד"וע ,םיילארשיה תוחוקלה לע יארחאה םע רשק רוצ ,ףסונ עדימל
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טפשמה תיבב ךדגנ שמשל לולע םיטנטפה םושיר דרשמב רמאתש המ לכ

רמאמה ךשמה

 טנטפב שמתשהל םילעבהמ ענומש ןפואב ,ידימ רצ טנטפהש םילעבל רבתסמ טנטפ תאצוה רחאלש הרוק תובורק םיתעל
 טנטפה קינעמש הנגהה ףקיה ףסה תמרבש ירה ,רתויב יללכ ןפואב האצמה ראתל יושע טנטפש תורמל .םירחתמ תריצעל
 םייקתהשErnst & Young Journey סנכ תרגסמב ךרענש לנפב.ינכטה רואיתה ידי לע אלו ,טנטפה תועיבת ידי לע רדגומ
 לש םיטנטפה תא רקסש רחאלש ,לארשיבVAR Management תרבח ל"כנמ ,ריפכ באוי ןייצ ,רבעש שדוחב ביבא לתב
 וז היעב םא .ךומנ ךרע םהל הנקמש ןפואב םיבותכ םיטנטפה םירקמהמ95%-כבש ול ררבתה תורבח3,000-מ הלעמל
 ינמיסו םיטנטפ םושירל דרשמב הביחרמ שדחמ-האצוה לש ךילה טוקנל ןתינ,טנטפה תאצוה דעוממ םייתנש ךותב הלגתמ
 יאכז היהש הממ תוחפ עבתש אוה חיכוהל טנטפה לעב לעש לכ ,טנטפה תועיבת תא ביחרהל תנמ לע .ב"הראב רחסמ
 רתיו וילעש אשונ "שדחמ-דוכלל" יאשר וניא טנטפ לעב:תחא הבושח הלבגמ הנשי םלוא .ירוקמה טנטפה תרגסמב עובתל
 וז.הרזחב ותוא לבקל ידכ שדחמ-האצוה ךילהב שמתשהל לוכי ךניא ,המ-רבד לע תרתיווש עגרב .ירוקמה ךילהה תרגסמב
.Xicor תרבח לש היעבה התייה

 תעב .)EEPROM( תינורטקלא הקיחמלו תּונכתל ןתינה דבלב האירק ןורכיז ילגעמל סחייתהXicor תרבח לש טנטפה
 םלוא .רּוהנמ תבכש לש ןויערה לע בחר ןפואב ןגהל התסינ איה ,טנטפ םושירל תירוקמה השקבה תא השיגהXicorתרבחש
 התייהש דבעידב הל ררבתהש יפכ ,ןחובה תעיבק לע רערעל םוקמב.הילאמ תנבומכ טנטפה תעיבת תא החד םיטנטפה ןחוב
 לש ךילהתב רוהנמה תבכש לש התריצי ןפוא לע הלבגה הפיסוהו טנטפה תועיבת תא הנקיתXicorתרבח ,תושעל הכירצ
 הריבסהXicor תרבח ,ךילהתה תרגסמב .)TEOS(טקיליסותרוא ליתארטטב שומיש ךות ךומנ ץחלב ימיכ םידא ץּובִר
קומינה תגצהו טנטפה תועיבת ןוקית רחאל .טנטפ ידי לע הנגהל היואר הלש האצמהה תא ךפוהTEOS-ה ידא ץּובִר ךילהתש
 ,ידימ הרצ הלבגה התייהTEOSידא ץּוברש דבעידב הניבהXicor תרבח .הלש טנטפה תא הלביקXicor תרבח ,הזה
 השיגה ,ירוקמה טנטפה תלבק דעוממ םייתנש ופלחש ינפל ,ןכל .טנטפה תפיקע ידכ ךות םירצומ ןנכתל םירחתמל הרשפאש
 דרשמ .TEOS-ה תלבגה תא וטימשהש רתוי תובחרו תושדח תועיבת תפסוה ךות ,שדחמ-האצוהל השקבXicor תרבח
-אצוהש טנטפה לע הכמתסהXicor תרבחו,רתוי תובחרה תועיבתה םע טנטפה תא שדחמ-איצוה ב"הרא לש םיטנטפה
.Greenliant Systems, Incתרבח ,הלש הרחתמה תא עובתל ידכ שדחמ

 לש התנעטל .שדחמ-הדיכלה ללכ תא הרפהXicor תרבחש קומינב שדחמ-אצוהש טנטפה תא הפקתGreenliant תרבח
 .התחדנו ,ןכל םדוק םינש ,טנטפ-תנגה לש רתוי בחרה ףקיהה תא גישהל רוקמב התסינXicor תרבח,Greenliant תרבח
 רתוי תורצה תועיבתהש הנעטו טנטפה תועיבת תא ןכמ רחאל הנקיתXicor תרבחש ךכבש התייהGreenliant לש התדמע
המ תא שדחמ-דוכלל ידכ ,שדחמ-האצוהה ךילהבXicor תרבח לש הדצמ יואר-יתלב שומיש םושמ שי טנטפ םושירל תויואר
 תרבח לש םיטנטפ יניינעל ןידה ךרוע ידי לע ושענש םינוקיתה תאו םיקומינה תא ןחב טפשמה תיב .ןכל םדוק וילע הרתיווש

Xicorידאב ץּובִרה ךילהת תא טנטפה תועיבתל ףיסוה ןידה ךרועש הליגו תירוקמה השקבה תרגסמב TEOS, הנעטב 
 טפשמה תיב ,ןכל םדוק הטקננש הדמעה יהוזש רחאמ .טנטפ םושרל תוכזה תאXicor תרבחל הנקמש איה המצע וז הנוכתש
 ןכא שדחמ-האצוהה ךילה תרגסמב הב רוזחלXicorתרבח לש הנויסינש עבקוGreenliant תרבח לש התנעט תא לביק
.הפקת הניא טנטפה לש שדחמ-האצוהה ךכיפלו,שדחמ-הדיכלה ללכ לש הרפה הווהמ

םושירל תירוקמה השקבה תא השיגהש תעבש חינהל שי ,תובר תורבחל המודב ?Xicorתרבח לש האיגשה התייה המ
 ךרע-בר המיסח חוכ קיפהל תנמ לע הקוקז איה הלש הנגהה ףקיה לע תיגטרטסא הבישח ךותמ השענ אל רבדה ,טנטפ
 טנטפה תועיבת לש רוויע ןוקיתל ררגיהל לולע םיטנטפ יניינעל ןידה ךרוע ,תיגטרטסא דלונה תייאר אלל .הלש טנטפהמ
 .םרגנ רבכ קזנה,הלש היעבה תא הניבהXicor תרבחש דע .הנגהה ףקיה תא יתועמשמ ןפואב םיניטקמש םיקומינ תאלעהלו
.םתוא קוחמל ןתינ אל,םיטנטפה דרשמב ימשר ןפואב בתכה לע םילעומ םיקומינש עגרמ ןכש

 תיתימאה הרטמה .הרטמה תויהל הכירצ הניא ,המצעשכל ,טנטפ תגשה םלוא .טנטפל רושיא לבקתמשכ םיבהלתמ לכה
 הריתומ הרבחל תינקומה טנטפה תנגה םא .תּורחתל םוקמ םירחתמל הריתומ אלו טעמכש טנטפ תנגה גישהל תויהל הכירצ
 אוה וילע ריינה תא הווש וניא הלש טנטפהש תולגל הלולע הרבחה ,םדקתהל םילוכי םה ובש אמייק-רב לולסמ םירחתמל
.בותכ

Greenliant Systems, Inc. v. Xicor LLC, בבסב ב"הרא לש םירוערעל טפשמה תיב ,2012 טסוגואב22 םוימ ןיד קספ 
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ןגינפ דרשמל םיפרטצמ םילארשי ינש:לגניאו רבוקר

האלמה העדוהה

 תטיסרבינואב )םיטפשמב ךמסומ( LLM ראותל וידומיל תא םילשהש רחאל ןגינפ דרשמל ףרטצה רבוקר לאירא ןידה ךרוע
 יכרוע דרשמב ינחור ןיינק יניינעל ןיד ךרועכ דבע לאירא ,ןכל םדוק .היני'גריו לש ןידה יכרוע תכשל לש הניחבה תא רבעו קּויד
 ןיינקב תויוכז תרפה לש םיקיתב םיימואלניבו םילארשי תוחוקל גציי םש ,)ןהכ דלוהנייר תצובקמ קלח( 'תושו תקרב ,תליג ןידה
 קסע ,לארשיב רחסמה ינמיסו םיטנטפה דרשמב תויודגנתה תשגה יכילהב לפיט ,לארשיב םינוש טפשמ יתב ינפב ינחור
 שמיש לאירא ,ןיד ךרועכ ךמסוהש ינפל .םניינעב םינתמו םיאשמ להינו ינחור ןיינק יזוח חסינ ןכו ,תותואנ תקידב לש תוריקחב
 רגוב ראות םילשהו םיימדקא םידומילל הנפ זאו ,ילארשיה םיה ליחב םיליט תניפס לש דקפמ ןגסו ישאר סדנהמ דיקפתב
.הילצרהב ימוחתניבה זכרמב ,תונייטצהב ,םיקסעו להנמב רגוב ראותו ,תונייטצהב ,םיטפשמב

 תינכותה תרגסמב דמל ןבש תעב ,םינש שולשמ הלעמל ינפל הלחה לגניא ןב םע ןגינפ דרשמ לש תפתושמה הירוטסיהה
 לע הפיח תטיסרבינואב םיטפשמל רפסה תיבב תנתינה,ינחורה ןיינקה םוחתב לארשיב תעצומה הדיחיה םימדקתמ םידומילל
 דרשמ שארב דמועש ,שטינפ ןושרג רפסמ ,"ונלש םינייטצמה םיטנדוטסה דחא היה ןב" .ןגינפ דרשממ ןיד יכרוע לש תווצ ידי
 תונורשיכה תא וניתורושל ףרצל דואמ ונחמש,היני'גריו ןופצ רוזאב החילש לש הרשמ הלביק ןב לש ותשאשכ" .לארשיב ןגינפ
.שטינפ ףיסוה ,"ןב לש

 הקיזיפב רגוב ראות לביקו םיימדקא םידומילל הנפ יאבצה ותוריש רחאלו ,םינחתותה ליחב ק"שמ דיקפתב ל"הצב תריש ןּב
דבע ןּב ,ןגינפ דרשמל ותופרטצה ינפל .הפיח תטיסרבינואמ םיקסעו ינחור ןיינק ינידב ךמסומ ראותו ,תירבעה הטיסרבינואהמ
 !ןּבלו לאיראל םיאבה םיכורב תכרבב ונילא ופרטצה אנא .לארשיב םיטנטפ יניינעל ןיד ךרועכ

gerson.panitch@finnegan.com, 7219629-03– שטינפ ןושרג ד"וע ,םיילארשיה תוחוקלה לע יארחאה םע רשק רוצ ,ףסונ עדימל

Washington, DC ▪ Atlanta, GA ▪ Boston, MA ▪ Palo Alto, CA ▪ Reston, VA ▪ Brussels ▪ Shanghai ▪ Taipei ▪ Tokyo

www.finnegan.com

Copyright © 2012 Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP | All rights reserved.

strousea
Text Box

http://www.finnegan.com/arielrakover/
http://www.finnegan.com/beningel/
http://www.finnegan.co.il/
http://www.finnegan.com/



