רשות הפטנטים תחל ביוני  2102להפעיל רשות חיפוש ובחינה בינלאומית

ביוני  2102רשות הפטנטים תחל להפעיל רשות חיפוש ובחינה בינלאומית לבקשות פטנט
בינלאומיות במסגרת אמנת ה.PCT -
בספטמבר  2112החליט ארגון הקניין הרוחני העולמי ) (WIPOבמושב האסיפה השנתית בג'נבה,
להכיר בישראל כרשות חיפוש ובחינה בינלאומית במסגרת אמנת ה .PCT-הכרה זו צירפה את
ישראל לרשימה מכובדת של המדינות המובילות בעולם בתחום.
אמנת ה PCT-היא אמנה לשיתוף פעולה בפטנטים ,העוסקת בהגשת בקשות בינלאומיות
לפטנטים ,אשר נחתמה בשנת  0291בוושינגטון ,במטרה ליצור מנגנון אחיד לרישום פטנט במספר
מדינות ,על סמך בקשה בינלאומית אחת .זאת בעיקר על מנת להתגבר על בעיית אי האחידות
בתנאי הפרוצדורה הקיימים במדינות העולם השונות.
כיום ישנן  01רשויות פעילות לחיפוש ובחינה בינלאומיות לפטנטים המוכרות על ידי ארגון
 :WIPOארה"ב ,רוסיה ,משרד הפטנטים האירופאי ,סין ,יפן ,קוריאה הדרומית ,אוסטרליה,
קנדה ,פינלנד ,שבדיה ,ברזיל ,אוסטריה ,המדינות הנורדיות (נורבגיה ,דנמרק ואיסלנד) וספרד.
לרשימה מכובדת ויוקרתית זו נוספו בספטמבר  2112ישראל ומצרים (טרם ידוע מועד תחילת מתן
השירות על ידי מצרים) .בשנת  2119אושרה הודו ע"י ארגון הקניין הרוחני של האו"ם כרשות
חיפוש ובחינה בינלאומית אך עודה נמצאת בשלבי התארגנות וטרם החלה לפעול כרשות
בינלאומית.
החלטת  WIPOותחילת הפעלת השירות על פיה ,מבססת את מעמדה של ישראל בין המדינות
המקדמות פרויקטים בינלאומיים בתחום הקניין הרוחני ומהווה הכרה בינלאומית ביכולותיה
של ישראל בתחום.
ציבור מבקשי הפטנטים הישראלים מוביל בעולם בשימוש במנגנון הגשת בקשות בינלאומיות
לפטנט על פי ה .PCT-בשנת  2101היו המבקשים הישראלים במקום ה 9-בעולם בהגשת בקשות
לכניסה לשלב לאומי בעקבות בקשת  .PCTבשנת  2100כמות בקשות  PCTשהוגשו על ידי
מבקשים ישראלים היא במקום ה 01-בעולם.
בהפעלת השירות יינתן מענה לצרכים הבינלאומיים הגדלים של מבקשי הפטנט הישראלים .כיום
נבחנות הבקשות הבינלאומיות המוגשות על ידי ישראלים ברשויות החיפוש והבחינה
הבינלאומיות באירופה ובארצות הברית ,לפי בחירת המבקש .מבין מעל ל 0,111-הבקשות
הנשלחות מדי שנה מישראל לרשויות חיפוש ובחינה בחו"ל (מספר הצפוי לגדול מדי שנה) ,רבות
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מן הבקשות יוכלו להיבחן על ידי רשות הפטנטים הישראלית .בכך תתאפשר בחינת הבקשות
בישראל באופן נוח ,זול וזמין יותר למבקשים ישראלים.
לבחינת הבקשות בישראל יתרונות כלכליים ברורים .הרחבת תשתית ההגנה והכיבוד של זכויות
קניין רוחני מעידה על חוסן כלכלי ומובילות בחדשנות טכנולוגית .כך גם ,ציבור עורכי הפטנטים
בישראל יוכל ליהנות מזמינות רשות החיפוש והבחינה באופן שישפר את השירות עבור קהל
המבקשים.
בנוסף ,בשלב ראשון ,שיעור האגרות אשר ייגבו על ידי רשות הפטנטים בגין השירות יהיו מוזלות
ובכך טמון יתרון מהותי אשר יוענק למבקשים ישראלים (יתרון ממנו נהנים בני לאומים רבים
אחרים ברשויות הפטנטים הלאומיות שלהם ,בהתאמה).
מאז מועד ההחלטה בספטמבר  2112ועד היום עסקה הרשות בהכנות נרחבות ומעמיקות לקראת
הפעלת השירות היוקרתי ,וביניהן:


הגדלת מספר הבוחנים על מנת לעמוד בדרישות המינימום של תקנות ה.PCT-



הכשרה של בוחני מחלקת הפטנטים ומחלקת ה PCT-בהדרכות ,סמינרים והשתלמויות
ברשות הפטנטים בישראל וברשויות בינלאומיות בחו"ל.



עריכת פיילוט פנימי לאימון הבוחנים לעבודה בסטנדרטים הבינלאומיים המחמירים של
ה.PCT-



פיתוח והטמעה של מערכת מחשוב חדשה המאפשרת לקבל ולטפל בבקשות בינלאומיות
באופן מקוון ,ללא שימוש בנייר וזאת תוך אינטגרציה מלאה ותקשורת עם מערכות
.WIPO



התאמת החקיקה – הורחבו סמכויות רשות הפטנטים בחוק להפיק דוחות חיפוש ובחינה
מקדימה בינלאומיים בהתאם להוראות ה .PCT-חוק הפטנטים (תיקון מס'  ,)2התשע"ב-
 ,2100עבר בכנסת בדצמבר  2100ולאחר השלמת התקנת תקנות מתאימות יכנס לתוקף
ביום  – 0.6.2102המועד בו צפויה רשות הפטנטים להתחיל במתן השירות.

בשנת הפעילות הראשונה תטפל רשות הפטנטים בבקשות של מבקשים ישראלים בלבד .בהמשך
ובכפוף לחתימת הסכמים בילטראליים עם משרדים שונים בעולם ,תוכל רשות הפטנטים לטפל גם
בבקשות של מבקשים זרים.
ראש רשות הפטנטים ,עו"ד ועו"פ אסא קלינג" :הפעלת השירות תחייב את רשות הפטנטים
לשדרג את נהלי עבודתה בכל התחומים ולהתאימם לסטנדרטים הגבוהים ביותר בכל הנוגע
לחיפוש ובחינות פטנטים ,הן בבקשות הבינלאומיות והן בבקשות הלאומיות בישראל .רשות
הפטנטים תמשיך לעשות את מירב המאמצים על מנת לתת למבקש את השירות המהיר ,היעיל
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והאיכותי ביותר באופן אשר יתחרה בשירות הניתן כיום למבקשים ישראלים על ידי משרדי
הפטנטים בארה"ב ואירופה הפועלים כרשויות חיפוש ובחינה בינלאומיות".

מנכ"ל משרד המשפטים ,ד"ר גיא רוטקופף ,עו"ד" :הפעלת רשות חיפוש ובחינה בינלאומית
בישראל היא הישג מקצועי ומדיני כאחד .רשות הפטנטים ממשיכה לעמוד בקדמת הטכנולוגיה
ולעשות את מירב המאמצים כדי להמשיך לתת את השירות המקצועי ,היעיל ,המשתלם
והמתקדם ביותר עבור מבקשי הפטנטים .בחינת הבקשות הבינלאומיות בישראל מהווה שדרוג
משמעותי של השירות הניתן על ידי רשות הפטנטים ובה בעת יאפשר השארת העבודה בישראל,
עבודה שתיבחן בסטנדרטים הגבוהים לפיהם עובדים בוחני הפטנטים ברשות הפטנטים .אני
מאחל לרשות הפטנטים הצלחה רבה בהפעלת שירות חדש זה".
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