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ךרע ירסח םיטנטפ לש הפגמהמ םיענמנ

 לכמ ינחור ןיינק יחמומ ומיכסה ,הנשה ביבא לתב ךרענש ינחור ןיינק אשונב ימואלניב סנכב
 םיטנטפה ינכוסמ דחא .ךרע ירסח םה םיטנטפה תיברמ :תפתושמ תחא הנבות לע םלועה
 תורבחה בור לש םיטנטפה קיתב בוט דחא טנטפ אוצמל" :ךכ םירבדה תא םכיס םיימואלניבה
 "ךרע ירסח םיטנטפ" יוטיבה שופיח .השדח הניא תאז הנבות ."תחש תמרעב טחמ שופיחל המוד
95%-מ תוחפ אל יכ םיעבוק םיטסילנאהמ קלחו ,דואמ תרכומ היעבב רבודמ יכ הלגמ טנרטניאב
.ןיטולחל ךרע ילוטנ םה םיטנטפהמ

.ןאכ ץחל - עודמ תולגל תנמ לע

תושדחב ןגינפ

םיטנטפ אשונב תיטפשמ תוניידתה לש שדח םוחתב םהיגשיהב תואגתהל םיאכז ןיד יכרוע ידרשמ 23.09.15

 Cooler לש הציפמה( CMI USA-מ םילדגומ םייוציפ לש תפסותו עובק העינמ וצ הלביק ,ןגינפ לש החוקל ,Asetek תרבח
Master תבוטל םיעבשומ רבח תערכה רחאל ,תוריכמב תנווכמ הרפה ןיגב )ב"הראב Asetek. תרבח Asetek, ינש הקיזחמה 

 טפשמה םויסב .הלש םיטנטפה ינש תרפה לע CMI USA תא העבת ,םינותנ/םיבשחמ יזכרמ לש ילזונ רוריקל םיעגונה םיטנטפ
 התייה יכ אצמ )1( :דחא םוי לש ןויד רחאל – םיעבשומה רבח ,הינרופילקב ינופצה זוחמה לש טפשמ תיבב םימי העשת ךראש
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 תא החד )3( ;145% רועישב םייוציפו םיגולמת Asetek-ל קספ )2( ;העיבתב וללכנש CMI USA לש םירצומהמ דחא לכב הרפה
 לש ינשמ לוקיש לכש אצמ )4( ןכו ;)alleged anticipation( הרואכל הייפיצ לשב ףקות תלילשל CMI USA לש הנעטה
 תומדקתה יבגל Asetek לש התדמע תבוטל( םייקתה ןכא ןידה-קספ ספוטב טרופש )non-obviousness( תיתאצמה תומדקתה
 ;Asetek ידי לע שקבתהש עובקה העינמה וצ תא טפושה קינעה ,טפשמה ירחא ושגוהש תושקבה יבגל ותטלחהב .)תיתאצמה
 ןתוא לע 25.375% לש םילדגומ םילומגת Asetek-ל קספו תנווכמ הרוצב ושענ ןידה-קספ רחאל CMI לש תוריכמהש עבק
 .)JMOL( קוחה תונשרפ סיסב לע שדח ןיד-קספו שדח טפשמל CMI לש התשקב תא החדו ;תוריכמ

02.09.15PTAB ל רודיג ןרק לש התשקב תא החודו ,ן'גויב ןגינפ לש החוקלה תבוטל תקסופ-IPR

 טנטפ לע רוערעל )IPR( םידדצה דמעמב הריקסל הריתע השיגה )Kyle Bass( סאב לייק לוהינב רודיג תונרק לש הצובק
 השיגה ןגינפ .®Tecfidera םשב הצופנ תשרטל הפורת הסכמה ,)Biogen MA( ייא.םא ן'גויב ,ןגינפ לש החוקל ידי לע קזחומה
 תשרטב לופיטל םיקוקזה םיקדבנב לופיטל תונעטנה תוטישה יכ חיכוהל הלשכ הריתעהש הנעטב ,ן'גויב םשב תימדקמ הבוגת
( המקה-יא תטלחה ןגניפ הגישה ,תימדקמה הבוגתה תשגה רחאל דבלב תועובש השולש .)prior art( םדוק עדימ תועבונ הצופנ

non-institution(. םיטנטפ אשונב םירוערעו תועיבת תעימשל הדעווה )PTAB( ףא יפ לע הריתעה תמקהל דוסי ןיא יכ העבק 
 היואר הניא הרערע ןהילעש תונעטהמ וזיאש תוריבסה תא חיכוהל הלשכ השקבהש הטילחהו ,ושקבתהש תוליעהמ תחא
 .טנטפכ םשריהל

םירוערעל ילרדפה טפשמה תיבב תטפושל ,לוטס זדננרפ הראק ,ןגינפמ ןיד תכרוע לש היונימ רשוא 08.07.15

 טראג ,ואברפ ,ןוסרדנה ,ןגינפ ד"וע תרבחב הפתוש ,לוטס זדננרפ הראק יכ דחא הפ יאקירמאה טאנסה רשיא ,2015 ילויב 7-ב
 קרב אישנה ידי לע 2014 רבמבונב תילרדפ תטפושל התנומ לוטס 'בג .םירוערעל ילרדפה טפשמה תיב תטפושכ ןהכת ,רנאדו
 .המבוא

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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ךרע ירסח םיטנטפ לש הפגמהמ םיענמנ

אלמה רמאמה

 :תפתושמ תחא הנבות לע םלועה לכמ ינחור ןיינק יחמומ ומיכסה ,הנשה ביבא לתב ךרענש ינחור ןיינק אשונב ימואלניב סנכב
 קיתב בוט דחא טנטפ אוצמל" :ךכ םירבדה תא םכיס םיימואלניבה םיטנטפה ינכוסמ דחא .ךרע ירסח םה םיטנטפה תיברמ
 "ךרע ירסח םיטנטפ" יוטיבה שופיח .השדח הניא תאז הנבות ."תחש תמרעב טחמ שופיחל המוד תורבחה בור לש םיטנטפה
 ךרע ילוטנ םה םיטנטפהמ 95%-מ תוחפ אל יכ םיעבוק םיטסילנאהמ קלחו ,דואמ תרכומ היעבב רבודמ יכ הלגמ טנרטניאב
.ןיטולחל

 זא .טנטפל השקבה תשגה דעוממ הנש 20 לש הפוקתל תוידעלב םהילעבל םיקינעמ ,םביט םצעמ ,םיטנטפ ?ןכתיי הז דציכ
 םושיר לש החרטהמ ענמיהל תורבחל בטומש קיסהל ןוכנ םאה ,ךרע ילעב םניא םה םאו ?ךרע ילעב םניא םיטנטפה בור עודמ
?ללכ םיטנטפ

 יווש תלדגהל ריבכ עונמ שמשל םילוכי ,תיקסע טבמ תדוקנמ ,יגטרטסא ןפואב םיחתפמש םיטנטפש ,ןבומכ ,איה הבושתה
 טסנ ,םינש שמחמ תוחפ רובעכ .הרוקמ היינח ךותמ הלעפש םישנא 13 לש הרבח התייה )Nest( טסנ ,2010-ב .הרבחה
 לגוגש תרחאה הביסה" תרתוכה תחת USA Today-ב המסרפתהש הבתכב .רלוד דראילימ 3.2 תרומת לגוג ידי לע השכרנ
 לגוג" יכ רמאש היישעתה לש טסילנא טטוצו ,הריכמל םיארחא ויהש םה טסנ לש םיטנטפהש ןעטנ ,"םיטנטפ :טסנ תא התנק
 םיטנטפ 40 טסנל ויה ,השיכרה דעומב ."ךרע-ברו יתועמשמ ינחור ןיינק התושרב היה אלול הרבחה תא תשכור התייה אל
 .רושיאל הנתמהב םירחא םיבר דועו

 וליאו ,ךרע ירסחו םייקנע םיטנטפ יקית תוקיזחמ תובר תורבח .הובג ךרעל חרכהב לוקש אל םיטנטפ לש הובג רפסמ םלוא
 תוכיאה ,םיטנטפה םלועב .הברהב ןטק םיטנטפ רפסמ תועצמאב המוצע הדימב ןייווש תא תולעהל וחילצה תורחא תורבח
.רידא תויהל לוכי הרבחה יוושב ילאיצנטופה לודיגה ,םייתוכיא םיטנטפ לש קית תוחתפמ תורבח רשאכו .תומכהמ הבושח

 םיטנטפ ידרשמ תא ,תישאר .תויסיסב תוסיפת שולש ןיבהל ךירצ ךרע ירסח םיטנטפ לש הפגמהמ ענמיהל ךיא ןיבהל ידכ
 תומיוסמ תושירדב ודמעי םיטנטפהש קר םתוא ןיינעמ .והשלכ ךרע םינקמ םיקינעמ םהש םיטנטפה םא ןיינעמ אל םייתלשממ
.ךרע ול שיש טנטפ לבקל רתוי הברה השק ךא .טנטפ לבקל םירובס םיברש יפכ השק הז ןיא ,וז הביסמ .קוחה לש

 תא ךפוהש המ .ךרע לעב טנטפהש העמשמ ןיא ,הביהרמ הרוצב בתכנ ינכטה ורואיתו טרופמ טנטפהש הדבועה םצע ,תינש
 םיליבשה תא םוסחל )טנטפה רואית ףוסב תורפסוממה תואקספה( טנטפה תועיבת לש תלוכיה אוה ךרע לעבל טנטפה
 תולוכי ,היוגש תחא הלימ ,תרתוימ תחא הלימ .ןידע ןיינע ןה טנטפ תועיבת .תורחתהל ידכ םירחתמל ושרדייש םייטירקה
 .םיטוש לש בהזל בהז ןיב לדבהה תא תושעל

 הלא םיללכו ,םיטנטפ לש תונשרפה יבגל םידחוימ "םיללכ" תורשע ועבק ב"הראב טפשמה יתב ,רתוי דוע בצמה תא ךבסל ידכ
 ילעב םהינפ לע םיארנש םיטנטפ קינעמ ב"הרא לש םיירחסמה םינמיסהו םיטנטפה דרשמ רשאכ םג .רידת ןפואב םינתשמ
 תורבח ,וז הביסמ .ןיטולחל םנכותמ ןקורתהל תויהל םילולע םה טפשמה יתב לש "םיללכ"ב םידמוע םניא םיטנטפה םא ,ךרע
 תוניידתהב ןויסינ םע םיאקירמא ןיד-יכרוע תרזעב ןהלש םיטנטפה תא תובתוכו תוחתפמ םיטנטפל תוניצרב תוסחייתמש תובר
 םהילע םיניגמ ךיאו םיטנטפ םיפקות ךיא םיעדויו הזה םלועה תא םינפלו ינפל םיריכמש הלא .טפשמה יתבב טנטפ תועיבתב
.הליחתכלמ םיטנטפ ןיכהל ידכ רתויב םימיאתמה םה ,טפשמה תיבב

 יכרועו םיסדנהמ ידיב םחותיפ תא תודיקפמו אדירג םייטפשמ וא םיינכט םירישכמ םיטנטפב תואור תורבחה תיברמ ,תישילש
 םיסנאוינב דקמתהל םיטונ םיסדנהמ .הרבחה לש תויקסעה היתורטמ תא םדקי אוה םא קר ךרע היהי טנטפל םלוא .םיטנטפ
 ךרע לעב טנטפל עיגהל ידכ תשרדנה תיקסעה טבמה תדוקנמ דואמ הנוש בורל וז תודקמתה .םתוואג םהילעש ,םיינכט
 ינכטה תווצה לש םהידיב םהלש םיטנטפה תייגטרטסא תא ריאשהל רוסא םעפ ףא תורבחלש םירמוא םיבר ,וז הביסמ .יתימא
.םיטנטפ-יכרועו

 לע טנטפ גישהל התשקתהש טרופס ירצומ לש הלודג תינרצי ידי לע יתרכשנ רשאכ הנש 25 ינפל ירשב לע הז רועיש יתדמל
 יאקירמאה םיטנטפה ןחוב תא יתענכשש לע הדות תואכ .)םיישלגמל םיילענה רוביחל( יקס ירבחמ לש שדח ינכפהמ ןונגנמ
 ובש ןמזה ןיב .חנצ יבל ,םירבחמה תא יתקדבו הנתמה תא יתחתפ רשאכ .םירבחמ גוז הרבחה יל החלש ,טנטפה תא קינעהל
 תא יתענכשש טנטפה .בוציעה תא התניש הרבחה ,ייתוריש תא ורכש ובש ןמזל טנטפה תא בתכ הרבחה לש םיטנטפה ךרוע
 ידכמ הרצ הרוצב בתכנ טנטפה ,םיחינז ויה בוציעה ייונישש ףא !המצע הרבחה לש רצומה תא וליפא הסיכ אל רשאל ןחובה
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 דציכ ןיבה אלו ,הלודגה תיקסעה הנומתה תא האר אל הרבחה לש םיטנטפה ךרוע .תירוקמה הרוצתהמ גרוחש רבד לכ לולכל
 תנגהל .ותוא ףוקעל לוכי ,ולש חוקלה ללוכ ,דחא לכש טנטפ בתכ אוה .טנטפה ביבס םימוד םירצומ בצעל תוסנל קושה יושע
.שקבתהש המ תא השע אוה .טנטפ בותכל ול ורמאו ינכט רואית לביק אוהש רמאיי םיטנטפה ךרוע

 הרוק ידמ רתוי .םיטנטפה תוכיאב רבשמל תובושחה תוביסה תחאו ,תורבחה בור תולעופ ויפ לעש לדומה והז ,רעצה הברמל
 ידכ םיטנטפה תא ךירצ רשאכ ,זאו .רחא ןוויכב הלש םיטנטפה וליאו ,דחא ןוויכב הענ הרבח לש תיקסעה היגטרטסאהש
 לש הקזחהו רושיא לע תופעות ןוה האיצומ הרבחה ,םייתניבו .םתדובע תא םישוע אל םיטנטפה ,םירחתמה תא עיתרהל
.תועמשמ ירסח םיטנטפ

 אוהש םיטנטפ ךרוע תרזעב יקסעל ינכטה ןיב רעפה לע תורשגמ ןה .רתוי תיטקט השיגב תוטקונ ןוכנ תאז תושועש תורבחה
 דציכ תוניבמ ,הרבחה לש תויקסעה תורטמה תא תונחוב ןה ,םיטנטפ לע ףסכ םיזבזבמש ינפל .הסונמ םיטנטפ גטרטסא םג
 תא תמסוח םג אלא ,הרבחה ירצומ לע הניגמ קר אלש םיטנטפ תינכת תוחתפמו ,השדחה היגולונכטל ביגהל קושה יושע
 תשקב שיגהל הטלחהה תלבקתמש ינפל תקדבנ טנטפ תייגטרטסא לכ .םירחתמ םירצומ ועיצי תורחא תורבחש תורשפאה
 הז ןיאו – אל םא .טנטפה תשגהל םימדקתמ ,םירחתמל יתועמשמ םוסחמ רוצית היגטרטסאהש ההובג תוריבס שי םא .טנטפ
 ינפלו .םירחא תומוקמל היבאשמ תא תונפהל תימצעה תעמשמה תא הרבחל היהתש ךירצ – תינואג האצמהה המכ הנשמ
 ךכל גואדל ידכ ,טפשמ תיבב ןויסינ לעב ןיד-ךרוע לש וטבמ תדוקנמ םג תקדבנ היגטרטסאה ,טנטפ תשקב םישיגמש
 אל הנוכנ הרוצב השענש ךילהת לש תולעה ,םינוכנה םישנאה תא םירחוב רשאכ .ול דעונש דיקפתה תא אלמל לכוי טנטפהש
.םהינימל ךרד ירוציק לש תולעהמ הברהב הנוש

 טוקנל םוקמ שי ,הייח ךרואל םיטנטפ תחפשמל רלוד 200,000-כ לע תודמוע םיטנטפ לש תוילבולגה תויולעהש הדבועה חכונ
 לבא ,הז תא ןיבהל ןמז הברה יל חקל" ,תילארשי הרבח לש ל"כנמ הנורחאל רמאש יפכ .םיטנטפל רתוי תיגטרטסא השיג
."ללכ הז תא השעת אלש וא ךירצש ומכ הז תא השעתש וא ,םיטנטפב רבודמשכ
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