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הגשה נכונה של
בקשות פטנט זמניות
הגשת בקשות פטנט זמניות יכולה לעזור לחברות להגן על
החדשנות שלהן ,אבל הגשת בקשות פטנט זמניות מרושלות עלולה
לגרום יותר נזק מתועלת .אז תגישו את בקשות פטנט זמניות ,רק
עשו זאת באופן נכון | מאת-אליוט קוק,שותף בחברת "פניגן"

ח

ברות חדשניות צריכות להגן על הר ־
עיונות שלהם .הגשת בקשת פטנט זמנית
( )Provisional Applicationמאפשרת
תאריך הגשה מוקדם ובכך מציעה לחברות פרק
זמן של שנה ,שבמהלכה הן יכולות להחליט האם
להגיש בקשת פטנט שלמה (לא-זמנית) .כאשר
מעוניינים להגן על המצאה ,הדבר היחיד שנופל
בחומרתו מאי-הגשת בקשת פטנט זמנית הוא הג־
שת בקשה לקויה או מרושלת.
דמיינו חברת סטארט-אפ שעומדת להציג את
הטכנולוגיה שלה בכנס או ביריד מסחרי .החברה
צודקת בהחלטתה להגיש בקשה זמנית לפני הצגת
המצגת .אנשיה מתקשרים לעורכי הפטנטים .עו־
רכי הפטנטים מתבקשים להגיש בקשה זמנית על
בסיס המידע הקיים והנגיש לפני מועד המצגת.
אך באותו זמן הממציאים עסוקים בהכנות למצ־
גת ובניהול החברה במקביל .כתוצאה מכך הבק־
שה הזמנית שמנוסחת ומוגשת היא לא בסך יותר
מעותקים של מפרטים טכניים ,הערות ותרשימים.
מצב כזה מותיר הרבה מקום לטעויות.

חשיפת הסודות המסחריים
של החברה

ישנם רעיונות שהדרך הטובה ביותר להגן
עליהם היא באמצעות סודות מסחריים ולא רי ־
שומם כפטנטים .למשל מוצר מוגמר שבהסתכלות

אם פרטים מתוך הטכנולוגיה
עליו לא ברור או מובן מהם קוד
תחת הרישיון של האחר נח ־
המקור ,האלגוריתמים ,המתכו־
שפים לציבור ,החברה עלולה
נים ,הנוסחאות ו/או טכנולוגיות
להיות מואשמת בהפרת הסכם
אחרות שעליהן הוא מבוסס .על
הרישיון .בנוסף ,ברגע שהצד
אף שבקשת פטנט זמנית איננה
השלישי ,בעל הרישיון ,רואה
נגישה לציבור כל עוד דנים בה,
כי הוגשה בקשת פטנט שמ ־
חשוב לזכור שברגע שמגישים
תייחסת (אפילו באופן חלקי)
בקשת פטנט (״לא זמנית״)
לטכנולוגיה שלו ,הוא עלול לנ־
שתובעת דין קדימה מהבקשה
סות לטעון זכות בעלות מסוימת
הזמנית ,הבקשה הזמנית הופכת
(מוצדקת או לא) בבקשת הפט־
נגישה לציבור.
נט .חשוב לנהוג במשנה זהירות
במידה והבקשה הזמנית
כאשר מגישים בקשה זמנית
מכילה מידע סודי ,ההגנה על
אליוט קוק (צילום :יח"צ) וזאת בכדי להימנע מחשיפת
סודות מסחריים מתבטלת עם
פרסום בקשת הפטנט .לפני שמגישים בקשה זמ־ מידע סודי השייך לצד שלישי .אם מידע מסוג זה
נית על חברות לתת את הדעת איפה עובר הקו כלול בהגשה ,על החברה לוודא שההמצאה לא
בין סודות מסחריים לבין ההגנה שרשום פטנטים תובן כפיתוח משותף עם הצד השלישי.
מעניק.

חשיפת מידע של צד שלישי

לעתים קרובות חברות מקבלות מגורמים חי־
צוניים רישיון להשתמש בטכנולוגיה שלהם ,לדוג־
מת שימוש בתוכנה או בחומרה .במקרים מסוימים
השימוש בטכנולוגיה כפופה לדרישות סודיות
שמעוגנות בהסכמי הרישיון .מה קורה אם המידע
הזה נחשף בגלל הכללתו בבקשה זמנית? ראשית,

סוגיית ההתגלמות הצרה  -הגנה
רק על חלק מההמצאה

בעיה נוספת שעלולה לעלות מהגשת בקשה
זמנית בדקה התשעים ,היא שבמידה והמפרטים
הטכניים ,ההערות והתרשימים הכלולים בבקשה
מתייחסים רק להתגלמות מעשית אחת של ההמ־
צאה ,היא עלולה להגן לספק רק הגנה חלקית.
לדוגמא ,אם החומר המתואר בבקשת הפטנט

מיוחס לחידוש בטכנולוגיות גומי ,אבל בבקשה
פירטו רק אודות השימוש בנעליים ,בית משפט או
בוחן פטנטים עלולים בשלב מאוחר יותר לגלות
כי הבקשה איננה כוללת שימוש של הגומי במג־
פיים ,מזוודות ,סירות או כלי רכב .מגבלות דומות
עלולות לצוץ בכל תחום טכנולוגי ,כמו תוכנה ,רו־
בוטיקה ,האינטרנט של הדברים ( ,)IOTמתקנים
רפואיים וכו' .מכאן החשיבות הרבה לכך שחברות
יקצו את הזמן הנדרש לניסוח בקשות זמניות מפו־
רטות ככל הניתן.

סיכום

במקרה של חברות פחות מתוחכמות ,הג ־
שת בקשות זמניות עלולה להוביל לבעיות בלתי
צפויות במקום להשיג את מבוקשן ,קרי ההגנה
של פטנטים .ניתן להימנע מהבעיות הללו בעזרת
ייעוץ פטנטים בעל ניסיון מוכח .חברות יכולות
להגיש בקשות זמניות חזקות שמגנות על תאריך
ההגשה של הטכנולוגיות החדשניות שלהם ובכך
להימנע מהמלכודות שבקשות זמניות לקויות או
רשלניות מייצרות.
אליוט קוק ועוד ארבעה שותפים בחברת פניגן המובילה
בעולם בתחום הקניין הרוחני ,ישתתפו בועידת Intellectual
 ,Property Resources-IPRלשיטות מומלצות בניהול קניין
רוחני  -ב  27-28/3/2017בתל אביב .לפרטים נוספים-
http://finnegan.co.il/best
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