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>From: "Lihi Zoarets" <LihiZ@JUSTICE.GOV.IL
To: PATENT-JUSTICE@LIST.TEHILA.GOV.IL

ט"ז תשרי ,תש"ע
 29ספטמבר2009 ,

אל :קהל עורכי הדי ,עורכי הפטנטי ,וציבור המשתמשי בשירותי רשות הפטנטי
מאת :ד"ר מאיר נוע ,רש הפטנטי ,המדגמי וסימני המסחר

חברי יקרי,
הנני שמח להודיעכ כי בצהרי יו ו'  25/9/09התקבלה החלטה באסיפה הכללית השנתית של ארגו האו" לקניי
רוחני  ,WIPOלצר $את ישראל לרשימת מרכזי החיפוש והבחינה הבינלאומיי במסגרת אמנת ה.PCT#
כאנשי בתחו הקניי הרוחני ,מיותר לפרט בפניכ את חשיבות ומשמעות ההחלטה .מיותר לציי בפניכ ג את
מצבה של ישראל במוסדות האו" )ראו דו"ח גלדסטו( וכמה קשה להעביר החלטות לטובתה.
לידיעתכ ,ההחלטה דלעיל נולדה ב"לידה ע סיבוכי" לאחר שבדקה ה ,90#ממש שניות לפני האישור הסופי,
ביקשה הנציגה הסורית את רשות הדיבור והחלה להשתלח בישראל ,והצטרפו לנציגה הסורית בהתקפות על ישראל
נציגי סוד ואלגי'ריה .הדיו הופסק לשעה עקב המשבר שהמדינות הנ"ל יצרו והחלו דיוני "מאחורי הקלעי".
המנהל הכללי של  ,WIPOד"ר פרנסיס גארי הצליח להביא להחלטה מוסכמת במליאה )חר $ההתנגדות הנ"ל(
המצרפת את מצרי והמצרפת את ישראל כמרכזי בי לאומיי וכל הנציגי באול )למעט השלישייה( מחאו
כפיי.
הצלחנו להעביר את ההחלטה באו" כי ניצלנו חלו הזדמנויות צר וחד פעמי שבו מצרי )הרחוקה ביותר מכל
השוואה אלינו( הגישה בקשה להיות מרכז בינלאומי )כנציגת העול הערבי והמתפתח( .היה ברור לכול ,וג ארה"ב
הבהירה זאת במפורש במליאה בשעת המשבר כי זוהי עסקת חבילה " ,"Package dealוזאת למרות ניסיו מצרי
להביא להפרדת הדיו בי עניינה לבי עניי ישראל .למרות התנגדות שלושת המדינות הייתה בנו תמיכה רחבה
ומדינות רבות ביקשו רשות דיבור במליאה ,תמכו בנו במפורש וברכו אותנו ,בה #ספרד ,פינלנד ,רומניה ,שבדיה,
קנדה ,איסלנד ,אוסטריה ,ארה"ב ,צרפת ,סינגפור ,יפ ,הודו ,תורכיה ,קוריאה ,טוגו ,זמביה ,ברזיל ,אוסטרליה,
מדגסקר ובני.
כאמור #הייתה לידה ע סיבוכי ,א) התינוק יצא לאור העול בריא ושל והשאלה ,מה הלאה?
לפנינו עבודה ממושכת ,מורכבת ומאתגרת .בניית המרכז הבינלאומי והפעלתו תהיה מדודה והדרגתית ותהיה
מורכבת )כרגיל (..מ  3חלקי #א .שלב הבניה ב .שלב ההרצה ג .שלב ההפעלה.
א .שלב הבניה #עד גיל שנתיי הוולד לא יקבל מפתחות ולא ייסע על הכביש .כמעט כל מדינה שמתמנה
להיות מרכז בינלאומי נזקקת לשנתיי הכנות עד לעמידה ב 100%#דרישות הארגו ומוכנות לעבודה .כ)
למשל היה ע קנדה שנבחרה בשנת  2001ויצאה לדר) בשנת  .2003הודו וברזיל שהצטרפו לפני שנה עדיי
בשלבי בניה.
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בתקופה זו נשלי בי היתר את מצבת כוח האד של הבוחני מעל ל ,100#נשלי מאגרי מידע חסרי,
נבנה תשתית של בקשת איכות עפ"י דרישות האמנה ונלמד ונתרגל את הבוחני לעבודה במתכונת החדשה.
ב .שלב ההרצה #שלב זה יאר) כשנתיי עד שלוש ובו ייבחנו א) ורק בקשות של מבקשי מקומיי
שיבקשו לבחו את הבקשה הבינלאומית שלה אצלנו )אגב #האגרות יהיו פחות מחצי מהמקובל בארה"ב
ואירופה( .בשלב זה נשמח לקבל מכ היזו חוזר.
ג .שלב ההפעלה השוטפת #בשלב זה נבח כמרכז חיפוש ובחינה בינלאומי ג בקשות של ישראלי וג
בקשות מחו"ל .שלב זה יחל בעוד כ 4#5#שני .לצור) בדיקת בקשות מחו"ל הדבר יחייב פיתוח יחסי גומלי
ע משרד פטנטי ומרכזי בינלאומיי אחרי .לא נראה לי כי תהיה בעיה בעניי זה שכ היו העול
עובר לעבוד בקבוצות בתחו הפטנטי .בדרו אמריקה מתגבשת קבוצה של  9מדינות בראשות ברזיל.
קבוצה אחרת" ,קבוצת וונקובר" המורכבת ממשרדי פטנטי של אוסטרליה ,קנדה ובריטניה ,או קבוצת 5
הגדולות #ארה"ב ,אירופה ,יפ ,קוריאה וסי .כבר ביו המינוי פנה אלי נציג מדינה גדולה למדי והציע לי
שיתו $פעולה.
עד כא על הלידה ,ועל התוכניות לעתיד לגבי הר) הנולד .מוב שאמשי) מדי פע לעדכנכ לגבי מצבו )וא $אשלח
תמונות.(...
לסיו ,ברצוני לשבח את חברי לדר) #מרשות הפטנטי :סימונה אהרונובי ,.מיכאל בארט ויערה שושני כספי
הנמצאי עמי בג'נבה ,אשר סייעו רבות בעבודת צוות תובענית להביא לתוצאה המיוחלת .ברצוני לציי את הגיבוי
המלא ,לאור) כל הדר) ,שנית לנו ממנכ"ל משרד המשפטי #עו"ד משה שילה .כמו כ ,סייעו בידינו בצד
הדיפלומטי/פוליטי שגריר ישראל למוסדות האו" בג'נבה ,אהרו לשנויער ,והציר מר רוני אד .
חג סוכות שמח לכ ולב"ב.

בברכה,
ד"ר מאיר נוע,
רש הפטנטי ,המדגמי
וסימני המסחר
ליהיא זוארץ
Lihi Zoarets
מתמחה ,רשות הפטנטים ,סימני המסחר והמדגמים
טל ,02-5651698 :פקס02-5651700 :
LihiZ@justice.gov.il

-----------------------------------------------------------------------הודעה זו נשלחה ממערכת אוטומטית ,אין להשיב עליה.
-----------------------------------------------------------------------להסרת כתובתך מרשימת התפוצה הנ"ל לחץ על הקישור הבא הסרה מרשימת התפוצה ושלח את בקשתך לשרת התפוצה שלנו.
לשם אימות בקשתך תשלח משרת התפוצה הודעת דואר ובה פרטים לאישור סופי של הבקשה.
בסיומו של תהליך האימות תשלח הודעת דואר נוספת המאשרת את הסרת כתובתך מרשימת התפוצה הנ"ל.
.אם מכל סיבה שהיא אין באפשרותך להסיר את כתובתך מרשימת התפוצה ,אנא פנה לצוות התמיכה שלנו
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