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התיאור בדין וחשבון שנתי זה אינו בא לתאר באופן ממצה את הדין; הוא אינו בגדר ייעוץ משפטי ואינו הבעת 
תפקידי  בדבר  כללי  מושג  לקורא  להקנות  התיאור  מטרת  למדיניותה.  באשר  הרשות  מטעם  מחייבת  עמדה 
הרשות והחקיקה על פיה היא פועלת. ככזה, התיאור כללי ונכתב בהפשטה רבה. אין בתיאור כדי להוות בסיס 

 להסתמכות לכל צורך מסחרי או משפטי אחר.



 רשימת גרפים
 פעילות רשות הפטנטים בתחום הפטנטים

 נתוני בחינה
מספר הבקשות לפטנט, לרבות בקשות התובעות דין קדימה, שהוגשו ברשות הפטנטים   1גרף 

 1117–1113בשנים  
11 

 11   1117–1113שיעור מבקשים ישראלים מול מבקשים זרים בשנים   1גרף 
 12 לפי מדינת מקור  1117בקשות לפטנט שהוגשו ברשות הפטנטים בשנת   1גרף 
 12  1117–1113פטנטים שניתנו בשנים   2גרף 
 13 לפי מדינת מקור  1117פטנטים שניתנו בשנת   3גרף 
 14   1117–1113בקשות לפטנט לפי תחומים בשנים   4גרף 
 15 לפי מחלקות – 1117בחינת  בקשות לאומיות בשנת   5גרף 
 15 לפי מחלקות – 1117 -1113בחינות בשנים   6גרף 

 קיצור משך הבחינה והקדמתה 
 16 1117בקשות שנבחנו במסלול מזורז בשנת   7גרף 
 16   1117–1113בחינת בקשות על אתר ובקשות ירוקות לפי תחומים בשנים   11גרף 
 17  1117–1113, בשנים 13בקשות להקדמת בחינה לפי תקנה   11גרף 
 17  1117–1113ממוצע זמן המתנה לבחינה ראשונה )בחודשים( בשנים   11גרף 
בשנים    11גרף  פטנט  בקשות  של  )בחודשים(  כולל  בחינה  משך  לפי   –  1117–1113ממוצע 

 מחלקות
11 

 11  1117–1113ממוצע זמן המתנה לבחינה חוזרת )בחודשים( בשנים   12גרף 
 11    1117–1113ממוצע זמנים )בחודשים( מרגע הגשת הבקשה עד לסיום הבחינה בשנים   13גרף 
 11 לפי מחלקות – 1117–1113לחוק הפטנטים בשנים  12בקשות שחולקו לפי סעיף   14גרף 
 11 חלוקה למחלקות  – 1117–1113בקשות שנשלחה בהן הודעה לפני סירוב בשנים   15גרף 
בשנים    16גרף  נזנחו  או  המבקש  ביוזמת  נסגרו  שסורבו,  פטנט  )לפני   1117–1113בקשות 

 בחינה ואחריה(
11 

, לאחר כניסתו לתוקף   1117–1113שיעור הבקשות שאושרו להשהיית בחינה בשנים    17גרף 
 1301111של חוזר רשם 

11 

)ג( לחוק הפטנטים, מסך כלל הבקשות שקובלו 15שיעור הבקשות שקובלו לפי סעיף    11גרף 
  1117–1113בשנים 

11 

 PCT-פעילות רשות הפטנטים תחת אמנת ה
 פעילות הרשות כמשרד מקבל

 14 (11-לפי משרד מקבל )ישראל במקום ה – 1116בשנת   PCTהגשת בקשות  11גרף 
 14 (12-לפי מדינות מקור )ישראל במקום ה – 1116בשנת  PCTהגשת בקשות   11גרף 



 15 לפי מדינת מקור והמשרד המקבל הישראלי 1116–1116בשנים  PCTהגשת בקשות   11גרף 
 16  1116לאומית לפי משרד מקבל בשנת -ללשכה הבין PCTעמידה בזמני העברת בקשות   12גרף 

 פעילות הרשות כרשות חיפוש ובחינה בין לאומית 
 16 לפי מחלקות – 1117לאומיות בשנת -בחינת  בקשות בין  13גרף 
 17  1117–1113לאומיות על ידי מבקשים ישראלים בשנים -ייעוד רשויות החיפוש הבין  14גרף 
 17  1117–1113ייעוד רשות החיפוש הישראלית על ידי מבקשים מארצות הברית בשנים   15גרף 
 ISR(לאומית הישראלית בשליחת דוח החיפוש )-עמידה בזמנים של רשות החיפוש הבין  16גרף 

 1116( בשנת IBלאומית )-ללשכה הבין
11 

 11 )באחוזים( 1116בשנת  ISRלאומי עם -שיעור העמידה בזמנים של פרסום בין  17גרף 
-לאומית הישראלית בשליחת דוח הבחינה הבין-עמידה בזמנים של רשות הבחינה הבין  11גרף 

 1116( בשנת IBלאומית )-לאומי ללשכה הבין

11 

 לאומיים –דוחות חיפוש ובחינה בין 
 11  1117–1113לאומיים בשנים -הפצת דוחות חיפוש בין  11גרף 
 11  1117–1113לאומיים בשנים -הפצת דוחות בחינה בין  11גרף 

 פעילות רשות הפטנטים בתחום סמני מסחר
 נתוני בחינה

 12 1117–1113בקשות לרישום סימני מסחר שהוגשו וסימנים שנרשמו בשנים   11גרף 

 מספר הבקשות והסוגים החדשים שהוגשו לרישום וסוגים שנרשמו בשנים  12גרף 
1113–1117 

12 

בישראל   13גרף  מסחר  סימני  בקשות  של  ביותר  הגבוה  השיעור  הוגש  שמהן  המדינות  עשר 
 )באחוזים( 1117בשנת 

13 

 15 לפי סוגים 1117בקשות סימני מסחר בשנת   14גרף 
 16 1117–1113לאומיות שהוגשו באמצעות ישראל כמדינת מקור -בקשות בין  15גרף 
 16 1117–1113לאומיות שנסגרו בשנים -בקשות לאומיות ובין  16גרף 
 17 1117–1113שיעור מבקשים ישראלים מול זרים בשנים   17גרף 
 17 1117–1113שיעור סימנים שניתנו למבקשים ישראלים מול זרים בשנים   21גרף 
 21 1117–1113סוגים שנבחנו בבחינה ראשונה ושנייה בשנים   21גרף 
 21 1117–1113זמן המתנה לבחינה ראשונה, לבחינה שנייה וזמן כולל, בשנים   21גרף 
 21 1117–1113בחינות על אתר לעומת כלל הבקשות שנבחנו בשנים   21גרף 
 21 1117–1113סימני מסחר וסוגים בתוקף בישראל בשנים   22גרף 

 לאומי של ישראל בתחום סימני מסחר-הפרופיל הבין
בין  23גרף  בקשות  בשנת  -ייעוד  מדריד  לפרוטוקול  בהתאם  שהוגשו  לפי   –  1116לאומיות 

 מדינות
21 

בין  24גרף  בשנת  -בקשות  מדריד  לפרוטוקול  בהתאם  שהוגשו  מדינות   –  1116לאומיות  לפי 
 מקור

21 



 פעילות רשות הפטנטים בתחום העיצובים )מדגמים(
 נתוני בחינה

 23 1117–1113מספר בקשות ועיצובים0מדגמים שנרשמו בשנים   25גרף 
 23 1117–1113זמן ההמתנה לבחינה ראשונה מול כמות הגשת הבקשות לרישום בשנים   26גרף 
זמן המתנה לבחינה ראשונה וממוצע משך הבחינה הכולל )מתחילת בחינה ראשונה ועד   27גרף 

 1117–1113 –פרסום( 
24 

 24 לפי סיווגים – 1117בקשות שהוגשו בשנת   31גרף 
בישראל   31גרף  עיצוב  לרישום  בקשות  של  ביותר  הגבוה  השיעור  הוגש  שמהן  המדינות  עשר 

 )באחוזים(  1117בשנת 
25 

 25 1117–1113בחינות ראשונות מול בחינות חוזרות בשנים  31גרף 
 26 1117–1113בקשות שנרשמו לאחר בחינה ראשונה או חוזרת בשנים   31גרף 
 26 1117–1113בקשות שלא הגיעו לידי רישום בשנים   32גרף 
 27 1117–1113מגמות בנוגע למשך תוקפם של מדגמים בשנים   33גרף 

 לאומי של ישראל בתחום העיצובים-הפרופיל הבין
 31 לפי מדינות   1116בקשות לרישום עיצובים בשנת   34גרף 
 31 לפי מדינה  1116עיצובים שנרשמו בשנת  35גרף 

 פעילות רשות הפטנטים במחלקה המשפטית
 ערעורים

רוחני,   36גרף  בקניין  והפוסקת  הרשם  סגנית  הפטנטים,  רשם  החלטות  על  הערעורים  מספר 
  1117–1113שהוגשו לבית המשפט המחוזי בשנים 

35 

בשנים    37גרף  שניתנו  דין  פסקי  על   1117–1113תוצאות  בערעורים  המחוזי  המשפט  בבית 
 החלטות רשם הפטנטים, סגנית הרשם והפוסקת בקניין רוחני

36 

 מחלקת משאבי אנוש
 41 1117מבנה הרשות בשנת   41גרף 
 41 פילוח מקצועי של עובדי רשות הפטנטים  41גרף 
 41 פילוח השכלה של עובדי רשות הפטנטים   41גרף 

 מחלקת תקציב ולוגיסטיקה
 41 1117–1116התפלגות הכנסות מאגרות במחלקת פטנטים   41גרף 
 PCT 2019–2018  42התפלגות הכנסות מאגרות במחלקת  42גרף 
 42 1117–1116התפלגות הכנסות מאגרות במחלקת סימני מסחר   43גרף 
 43 1117–1116התפלגות הכנסות מאגרות במחלקת עיצובים )מדגמים(   44גרף 



 רשימת טבלאות
 פעילות רשות הפטנטים בתחום הפטנטים

 11 1117המבקשים הישראלים המובילים בהגשת בקשות פטנט בשנת   1טבלה 
 11 1117המבקשים הזרים המובילים בהגשת בקשות פטנט בשנת  1טבלה 
 13 1117המבקשים הישראלים המובילים ברישום פטנטים בשנת   1טבלה 
 14 1117המבקשים הזרים המובילים ברישום פטנטים בשנת   2טבלה 
 12 1117–1113בקשות לצווי ארכה וצווי ארכה שניתנו לשנים   3טבלה 

 PCT-פעילות רשות הפטנטים תחת אמנת ה
בקשות  4טבלה  בהגשת  המובילים  כמשרד  1117 בשנת PCT המבקשים  הפטנטים  ברשות 

 מקבל
15 

  פעילות רשות הפטנטים בתחום סמני מסחר

 13 1117המבקשים המובילים בהגשת בקשות סימני מסחר בשנת   5טבלה 
 14 1117המבקשים המובילים ברישום סימני מסחר בשנת   6טבלה 

 פעילות רשות הפטנטים בתחום העיצובים )מדגמים(
 27 לפי סוגים – 1117בקשות שהוגשו ועיצובים0מדגמים שנרשמו בשנת   7טבלה 
 31 1117המבקשים מישראל המובילים בהגשת בקשות לרישום עיצובים בשנת   11טבלה 
 31 1117המבקשים הזרים המובילים בהגשת בקשות לרישום עיצובים בשנת   11טבלה 
 31 1117המבקשים מישראל המובילים ברישום עיצובים0מדגמים בשנת   11טבלה 
 31 1117המבקשים הזרים המובילים ברישום עיצובים0מדגמים בשנת   11טבלה 

 פעילות רשות הפטנטים במחלקה המשפטית
 33 1117–1113הליכים משפטיים אשר נפתחו בשנים   12טבלה 
 34 1117–1113הליכים משפטיים אשר נסגרו בשנים   13טבלה 
 35 1117הליכים משפטיים תלויים ועומדים בסוף שנת   14טבלה 
 36 1117–1114בקשות רשות ערעור שהוגשו לבית המשפט העליון בשנים   15טבלה 

 מחלקת תקציב ולוגיסטיקה
 41 1117הכנסות הרשות והוצאותיה לשנת  16טבלה 



 דבר שר המשפטים  7| 

 דבר שר המשפטים

ענפה  פעילות  באמצעות  בחדשנות  ותמיכה  טכנולוגיות  לקידום  מרכז  מהווה  הפטנטים  רשות 
חיוני  נדבך  הינו  הרשות  של  הלקוחות  לקהל  הניתן  השירות  הזכויות.  רישום  בתחום  הנעשית 

 בפעילותה, וייעול מתמיד של המענה לציבור הוא גורם מרכזי להשגת יעדיה.   

. פרסום הנתונים נעשה 1117אני מברך על הצגת דוח סיכום העבודה של רשות הפטנטים לשנת  
כחלק מסדרת צעדים שנוקט משרד המשפטים להגברת השקיפות לציבור. דוח זה מציג את היקף 

 לאומיות. -הפעילות של הרשות בשנה החולפת והוא כולל סטטיסטיקות מקומיות ובין

במתן  משמעותי  שיפור  על  וכן  הרשות  בפעילות  מבורכת  גידול  מגמת  על  ללמוד  ניתן  הדוח  מן 
השירות המשתקף בקיצור זמני הבחינה, בניית יכולות משופרות והרחבת מגוון השירותים המוצעים 

בשנת   כי  לציין  ראוי  הבין  1117לציבור.  הרישום  בתחום  האג  להסכם  ישראל  של -נכנסה  לאומי 
 עיצובים תעשייתיים וחתמה על אמנת שירות, וזאת כחלק ממגמת התייעלות כללית של הרשות.

תחום  ולשיפור  לקידום  הרבה  תרומתם  על  הפטנטים  רשות  ולעובדי  לעובדות  להודות  מבקש  אני 
 הקניין הרוחני במשרד המשפטים ובמדינת ישראל בכלל.

 שר המשפטים
 אבי ניסנקורן



 דבר מ"מ מנכ"ל משרד המשפטים  8| 

 דבר מ"מ מנכ"ל משרד המשפטים

כבכל שנה וכחלק ממחויבות משרד המשפטים לשקף לציבור את עשייתו, אנו מגישים בפניכם את 
 . 1117הדוח השנתי לפעילות רשות הפטנטים לשנת 

רישום קנין רוחני, הנועד לאפשר הגנה משפטית על קניין רוחני ותעשייתי, מהווה תמריץ לפיתוח 
חדשנות ולצמיחה כלכלית ברחבי העולם.  רשות הפטנטים, האמונה על רישום קניין רוחני בישראל, 
גבוהים תוך שאיפה לאיכות ללא פשרות בתחום  קבעה לה למטרה לעמוד בסטנדרטים מקצועיים 

הבין הבחינה  לרבות  כולו, -הבחינה  המשפטים  משרד  עבודת  בבסיס  עומדים  אלו  יעדים  לאומית. 
 כמשרד מטה מרכזי בממשלה הפועל ליצירת תשתית משפטית לקידום המשק והחברה. 

זוכה  הפטנטים  רשות  כי  כלל  מפתיע  זה  אין  הרשות,  פעילות  את  המציג  הדו"ח  קריאת  לאחר 
להערכה רבה בקרב רשויות ומשרדי פטנטים בעולם. הרשות פועלת בשיתוף פעולה מתמשך מול 

העולמי   הרוחני  הקניין  שנת  WIPOארגון  במהלך  נערך  במסגרתו  בין  1117,  בתחום  -כנס  לאומי 
הבינה המלאכותית, בו השתתפו נציגי עשרות משרדים מהארץ ומהעולם. פעילות מעין זו מסייעת 

 לאומיים של רשות הפטנטים של ישראל.-לחיזוק מעמדה וקשריה הבין

הישג בולט נוסף של הרשות הינו השלמת תהליך החתימה על הסכם האג, אשר כלל שינוי חקיקה 
ביום   לתוקף  נכנס  אשר  האג,  הסכם  על  חתימה  העיצובים.  תקנות  שינוי  מאפשרת 1.1.11וכן   ,

 .WIPOלאומי לקניין רוחני -לאומי של עיצובים תעשייתיים באמצעות הארגון הבין-רישום בין

היעדים  מיישום  כחלק  רגולציה,  וצמצום  ארגונית  חדשנות  בקידום  הרשות  המשיכה  לכך,  בנוסף 
רגולציה  טיוב  הליך  ביצעה השנה רשות הפטנטים  כך,  האסטרטגיים של משרד המשפטים. בתוך 
במסגרתו צומצמו מספר חוזרי הרשם, והחל פיתוח אתר חיפוש פטנטים חדשני אשר עתיד להעלות 

 . 1111במהלך שנת העבודה 

עבודתם   על  ולעובדותיה  לעובדיה  הפטנטים,  לרשות  ולהודות  זו  הזדמנות  לנצל  מבקשת  אני 
בקידום  גדולה  הצלחה  להם  ולאחל  אלון,  אופיר  ועו"פ  עו"ד  הרשות,  ראש  של  בהובלתו  המצוינת 

 עולם הקניין הרוחני והחדשנות במשק הישראלי.

 סיגל יעקבי
 מ"מ מנכ"ל משרד המשפטים
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 דבר ראש רשות הפטנטים

 . 1117אני שמח להציג בפניכם את הדו"ח השנתי של הרשות לשנת 

בשנת   הדו"ח,  מן  שעולה  כ  1117כפי  של  עליה  פטנטים   111-נרשמה  לרישום  הבקשות  במספר 
כ של  ירידה  נרשמה  העיצובים  בתחום  בישראל.  מסחר  סימני  לרישום  הבקשות   111-ובמספר 

ומספר הבקשות הבין היה   PCT-לאומיות לפטנט שהוגשו לרשות תחת אמנת ה-במספר הבקשות 
על   סימני המסחר עמד  לבחינה במחלקת  זמן ההמתנה  לזה של השנה הקודמת.  חודשים   4דומה 

ירידה של חודש בהשוואה לסוף שנת  1117בסוף שנת   ירד ל1116,   11-, ומשך הבחינה הממוצע 
 (1116חודשים בסוף  11חודשים. )לעומת 

יותר פטנטים מבכל שנה אחרת:   ו  5563במחלקת הפטנטים נבחנו  בקשות   4134-בקשות חדשות 
חוזרות ואולם זמן ההמתנה נותר על כנו. זמן ההמתנה צפוי לרדת בשנים הקרובות, לאחר  שבאמצע 

צוערי פטנטים נוספים. בתכנית ההכשרה הוטמעו שיפורים   13החל הליך הכשרתם של    1117שנת  
כאחד,  ופרקטית  תיאורטית  הכשרה  של  שילוב  על  דגש  הושם  התהליך,  את  לייעל  במטרה  רבים 

 באמצעות הרצאות עם עורכי דין ועורכי פטנטים העוסקים בתחום.

האג,  להסכם  ישראל  של  כניסתה  את  לאפשר  מנת  על  מאומצת  עבודה  נעשתה  השנה,  במהלך 
ידי  על  ההסכם  על  החתימה  והשלמת  מחשוב  מערכות  פיתוח  מתאימות,  תקנות  התקנת  שכללה 

ה ביום  ישראל.  ישראל   1.1.1111-ממשלת  של  הצטרפותה  הושלמה  ובכך  לתוקפו,  ההסכם  נכנס 
להגשה של זכויות קניין   WIPOלאומי,  -לשלושת המנגנונים המרכזיים של ארגון הקניין הרוחני הבין

 רוחני לרישום.

יולי   בחודש  העיצובים  תקנות  לתוקף  נכנסו  החקיקה,  שינויי   1117בתחום  ממשלה,  בהעדר  אך 
 חקיקה עוכבו.

בחנה רשות הפטנטים   1117ההתפתחויות הטכנולוגיות השונות מחייבות השתנות והתאמה. בשנת  
מספר כלים אוטומטיים, מבוססי בינה מלאכותית ולמידה עמוקה, לחיפוש סימני מסחר ופטנטים. 
רשות הפטנטים הינה בין המובילות בעולם בתחום זה, ותוצאות הבחינה הוצגו בכנס משותף לרשות 

הבין הרוחני  הקניין  ארגון  עשרות -הפטנטים,  של  נציגים  השתתפו  בכנס  החדשנות.  ורשות  לאומי 
השונים. בשנת   רב במשרדים  עניין  עוררו  והדיונים  פטנטים מהעולם,  ומשרדי  תחל   1111רשויות 

הרשות בשימוש בכלים מבוססי בינה מלאכותית ככלים מסייעים לחיפוש ובחינה של פטנטים. יש 
יומי ויאפשרו לרשות לתת שירות איכותי ומהיר -לקוות כי כלים אלו יוכיחו את עצמם בשימוש יום

 יותר לציבור.

הוקמה מחלקת בקרת איכות במחלקת הפטנטים, שתפקידה לוודא כי דו"חות בחינה   1117בשנת  
 המופקים ברשות עומדים בסטנדרטים אחידים ותואמים את הנדרש על פי הוראות העבודה. 

למערכת   ישראל  הצטרפה  המחשוב,  בהמצאת DASבתחום  הצורך  את  המבקשים  מן  החוסכת   ,
מסמכי בכורה לרשות, ולרשויות אחרות החברות במערכת זו. כן נעשו שיפורים באתר ההגשה של 
מחלקת סימני המסחר, ובפרט הושק "מנהל הטובין והשירותים", כלי המאפשר למבקשים לבדוק, 
כבר בעת ההגשה, כי רשימות הטובין והשירותים לגביהם מבוקש סימן המסחר כוללת רק מונחים 

 המתקבלים על ידי הרשות, ולהימנע מדוחות בחינה מיותרים. 

כמו כן, הושלם שלב נוסף בפיתוח המערכת התפעולית של הרשות עבור בוחני הפטנטים. מערכת זו 
תסייע לרשות לתת שירות טוב יותר לציבור באמצעות שיפור תהליכי העבודה, ומנגנונים לשמירת 

 האחידות והבטחת איכות הדוחות.

למתן  מרביים  זמנים  הקובעת  לציבור  השירות"  "אמנת  פרסום  היא  נוספת  משמעותית  התפתחות 
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בין הארגונים הראשונים בשירות  הינה  השירותים המרכזיים של הרשות לציבור. רשות הפטנטים 
 המדינה לפרסם אמנת שירות כה מפורטת לציבור.

ישראלי  ד"ר רויה  לאחר כשנה בה לא אוישה משרתה של פוסקת בבית הדין, נבחרה עורכת הדין 
כפוסקת בקניין רוחני. בחירתה של ד"ר ישראלי לתפקיד תאפשר את קיצור הזמנים למתן החלטות. 

 אני מאחל לרויה הצלחה בתפקידה. 

בשנת   הרשות  של  העבודה  תוכניות  הקורונה.  מגיפת  התפרצות  לאחר  נכתב  זה  כללו   1111דו"ח 
, עבודה על תיקון חקיקה משמעותי לחוק הפטנטים, 1117הכשרת הצוערים שנכנסו לתפקיד בשנת 

פיתוח  יושלם  המחשוב,  בתחום  בחוק.  הפטנטים  עורכי  לפרק  הנוגע  החקיקה  תיקון  והשלמת 
בתחום  לציבור  חדש  מידע  אתר  פיתוח  וכן  המסחר,  וסימני  הפטנטים  במחלקות  חכמים"  "יומנים 

 הפטנטים. כולי תקווה שהרשות תצליח לעמוד במשימותיה על אף השפעות המגיפה.  

הינם  זה  בדו"ח  המנויים  הרבים  ההישגים  אשר  המסורים  הרשות  לעובדי  בתודות  לסיים  ברצוני 
שלהם. למנהלת הכללית היוצאת של משרד המשפטים, עו"ד אמי פלמור, אשר שימשה כמנכ"לית 
וכן למ"מ המנהלת הכללית של משרד המשפטים, עורכת  במרבית התקופה אליה מתייחס הדו"ח, 

 הדין סיגל יעקבי. שתיהן סייעו לרשות רבות בכל שנדרש.

 אופיר אלון
 ראש רשות הפטנטים

 רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר
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 פעילות רשות הפטנטים בתחום הפטנטים

מחלקת הפטנטים עמדה בהצלחה ביעד שאפתני מאוד שנקבע על ידי הוועדה ליעדים   1117בשנת  
-בקשות ישראליות ו 4134בקשות חדשות. מתוך בקשות אלו נבחנו  11,111-ותפוקות ובחנה יותר מ

הבין  1321 החיפוש  רשות  במסגרת  שנבחנו  נבחנו  -בקשות  כך,  על  נוסף  בקשות   5563לאומית. 
 בבחינה חוזרת. 

מ יותר  בישראל,  שהוגשו  הבקשות  של   111-מתוך  הערך  על  המצביע  נתון  מזורז,  במסלול  נבחנו 
 חוות הדעת הראשונית של הבוחנים ברשות הפטנטים לגיבוש האסטרטגיה של המבקשים.

לאור הגידול במספר בוחני הפטנטים בשנים האחרונות, נבחר סגן ממונה על בוחנים נוסף במחלקת 
הבין בסטנדרטים  מתמדת  עמידה  להבטיח  מנת  על  כך,  על  נוסף  האיכות -הפטנטים.  של  לאומיים 

 בבחינת בקשות לפטנט, מונה ראש תחום בקרת איכות שהוא גם אחראי לשיפור נוהלי הבחינה.

תוך   1117בשנת   שירות  למתן  מתחייבת  המחלקה  שבמסגרתה  שירות,  אמנת  לראשונה  פורסמה 
זמנים מוגדרים בשירותים העיקריים שהמחלקה נותנת לציבור. מחלקת הפטנטים עמדה בהצלחה 

 בזמנים שהתחייבה בהם כלפי הציבור, הן בבחינות ראשונות והן בבחינות חוזרות.

צוערים חדשים. כבכל גיוס, תהליך ההכשרה עבר שינויים שהתחשב   13גויסו לרשות    1117בשנת  
שיתוף  בזכות  לקצה  מקצה  הפרונטלי  הקורס  השתנה  הפעם  הקודמים.  הגיוסים  של  במשובים 

ו הפטנטים  עורכי  לאגודת  הפטנטים  רשות  בין  הפורה  בסוגיות AIPPI-הפעולה  התמקד  הקורס   .
המרצים  ידי  על  שהוצגו  כפי  המבקש  של  המבט  נקודת  ועל  הרשות  מבט  על  לדיון  שהועלו 
החיצוניים. הקורס הסתיים בשלושה פאנלים ששמו דגש על נקודת המבט של המבקש בתהליכים 

 מול הרשות ובאסטרטגיה שהוא נוקט לבניית הפורטפוליו.

של   בתחום  לפטנט  האמצאה  וכשירות  חפיפות  של  בנושאים  העבודה  הוראות  עודכנו   AIהשנה 
 ונוסף נוהל חדש לגבי בחינת אמצאות בתחום הנוגדנים. 

וניהול  בתחום מערכת המחשוב פותח מודול חדש שתומך באופן מלא בחלוקת הבקשות לבוחנים 
משימותיהם. המודול פותח בהתאם לסדרי העדיפויות שהרשות קבעה בבחינת הבקשות ובהתאם 

 לזמנים שמחלקת הפטנטים התחייבה להם באמנת השירות. 

"יומן חכם" שיכלול אירועים העיקריים שמתבצעים בכל חודש. כמו כן,   1111בשנת   יעלה לאוויר 
יעלה אתר חיפוש חדשני מבחינה טכנולוגית עם יכולות חיפוש מורחבות שייתן תמונה ברורה בנוגע 

 לכל הפעילות שבמחלקה.
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 א. נתוני בקשות לפטנט
 1גרף | 

 מספר הבקשות לפטנט, לרבות בקשות התובעות דין קדימה, שהוגשו ברשות הפטנטים
 1117–1113בשנים 

 בקשות שהוגשו לראשונה בישראל בקשות התובעות דין קדימה

בישראל.  שמוגשות  החדשות  הבקשות  במספר  מתמדת  עלייה  מסתמנת  האחרונות  בשנים 
נקלטו   מתוך    13לאחרונה  זאת.  מגמה  מול  להתמודד  כדי  חדשים  שהוגשו   413צוערים  בקשות 

 במסלול מזורז. 111-לראשונה בישראל נבחנו כ

 1גרף | 
  1117–1113שיעור מבקשים ישראלים מול מבקשים זרים בשנים 

 מבקשים ישראלים  מבקשים זרים 
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 1טבלה | 
 1117המבקשים הישראלים המובילים בהגשת בקשות פטנט בשנת 

 שם המבקש/ת
מספר בקשות פטנט 

 9109שהוגשו בשנת 
 134 ביוסנס וובסטר )ישראל( בע"מ
 43 ידע חברה למחקר ופתוח בע"מ

 30 התעשייה האווירית לישראל בע"מ
ב.ג נגב טכנולוגיות ויישומים בע"מ, 

 17 באוניברסיטת בן גוריון

 15 ישקר בע"מ
 13 אלתא מערכות בע"מ

יטה 

 יפה

יישום חברה לפיתוח המחקר של האוניברס
 13 העברית בירושלים בע"מ

 12מעבדות המחקר בח –יבמ מדע וטכנולוגיה 
 12 וויקס.קום בע"מ

 1 |טבלה 
 1117המבקשים הזרים המובילים בהגשת בקשות פטנט בשנת 

נט 
20

מספר בקשות פט
19שהוגשו בשנת   שם המבקש/ת 

219 
GUANGDONG OPPO MOBILE 
TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. 

114 MAGIC LEAP, INC. 
87 RAYTHEON COMPANY 
81 REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 
79 NOVARTIS AG 
76 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
72 ILLUMINA, INC 
61 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
55 GENENTECH, INC. 
49 ASML NETHERLANDS B.V. 



 פעילות רשות הפטנטים בתחום הפטנטים  14| 

 1גרף | 
  לפי מדינת מקור 1117בקשות לפטנט שהוגשו ברשות הפטנטים בשנת 

 בשלב לאומי בישראל  PCTבקשות 

 בקשות לפטנט לפי אמנת פריז0 ללא דין קדימה

המדינות 
 החברות

 -EPOב

 2גרף | 
 1117–1113פטנטים שניתנו בשנים 
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 3גרף | 
 לפי מדינת מקור 1117פטנטים שניתנו בשנת 

 4197   :  ונ ת  ינ  ש  ם  י טנ  טפ  ה  ל כ   ך ס
    ו א  ל  א ר ש יב    הנ  ו ש א רל    ו שג  ו ה ש   טנ  טפ   ת  ו ש קב   ת  וב  ק עב
   533   : ז  י רפ   ת נ מ  א   ח וכ מ    המ  י ד ק  ן  י ד  ת  ו עב  ות ה
  TCP :3664   ת  ש קב   ת  וב  ק עב

 בשלב לאומי בישראל שניתנו  PCTבקשות 
 פטנטים שניתנו לפי אמנת פריז0 ללא דין קדימה

המדינות 
 החברות

 -EPOב

 1 |טבלה 
  1117המבקשים הישראלים המובילים ברישום פטנטים בשנת 

 שם המבקש/ת
מספר פטנטים 

 9109שניתנו בשנת 

 65 ביוסנס וובסטר )ישראל( בע"מ

 25 התעשייה האווירית לישראל בע"מ
 18 מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ

 15 ורינט מערכות בע"מ
 15 אלתא מערכות בע"מ

 12 ישקר בע"מ
 11 אלביט מערכות בע"מ

יישום חברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה 
 10 העברית בירושלים בע"מ

 9 וויקס.קום בע"מ
 8 סטרטסיס בע"מ
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 2 |טבלה 
  1117המבקשים הזרים המובילים ברישום פטנטים בשנת 

מספר פטנטים
19שניתנו בשנת   שם המבקש/ת 

67 RAYTHEON COMPANY 
63 FACEBOOK, INC. 
44 DOW AGROSCIENCES LLC 
40 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
37 REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 
35 QUALCOMM INCORPORATED 
34 NOVARTIS AG 
34 MERCK PATENT GMBH 

31 
BAYER CROPSCIENCE 
AKTIENGESELLSCHAFT 

29 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 

 4גרף | 
  1117–1113בקשות לפטנט לפי תחומים בשנים 

A - Human Necessities   B - Performing Operations; Transporting  C - Chemistry; 
Metallurgy  D - Textiles; Paper E - Fixed Constructions  F - Mechanical  Engineering; 
Lighting; Heating; Weapons; Blasting  G - Physics   H - Electricity  

 בשנה האחרונה מסתמנת עלייה בתחומי המחשבים, הפיזיקה והאלקטרוניקה.
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 5גרף | 
 לפי מחלקות – 1117בחינת  בקשות לאומיות בשנת 

 בחינות חוזרות בחינות ראשונות

 כימיה
 ופארמה

 6גרף | 
 לפי מחלקות  – 1117–1113בחינות בשנים 

6117 5144 7221 5563 3111 4121 3121 4134 
 סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ

 מכניקה אלקטרוניקה ופיזיקה מחשבים, תקשורת, ומכשור רפואי ביוטכנולוגיה

 כימיה ופארמה

 בחינות לאומיות ראשונות בחינות לאומיות חוזרות
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 ב. קיצור משכי הבחינה והקדמתה
 7גרף | 

  1117בקשות שנבחנו במסלול מזורז בשנת 

בחינות לפי 
 )ג(71סעיף 

בקשות על  PPH בקשות
 אתר וירוקות

114 

323 

211 

 11גרף | 
     1117–1113בחינת בקשות על אתר ובקשות ירוקות לפי תחומים בשנים 

 ביוטכנולוגיה
 כימיה ופארמה מכניקה, אלקטרוניקה ופיזיקה מחשבים, תקשורת ומכשור רפואי
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 11גרף | 
 1117–1113, בשנים 13בקשות להקדמת בחינה לפי תקנה 

הקדמת בחינה על סמך בקשה  PPHהקדמת בחינה על סמך 
 לבחינה על אתר

הקדמת בחינה על סמך 
 בקשה ירוקה

117 

141 

11 
1113 

311 

161 

11 
1114 

315 

111 

11 
1115 

414 

141 

7 
1116 

323 

172 

11 
1117 

 11גרף | 
 1117–1113ממוצע זמן המתנה לבחינה ראשונה )בחודשים( בשנים 

 ממוצעמכניקה אלקטרוניקה ופיזיקה מחשבים, תקשורת ומכשור רפואי 
 כימיה ופארמה ביוטכנולוגיה 

1113 1114 1115 1116 1117 

זמן  לצמצום  רבים  מאמצים  משקיעה  הרשות  האחרונות.  בשנים  יציב  הממוצע  ההמתנה  זמן 
 ההמתנה לבחינה ראשונה, על ידי גיוס בוחנים חדשים וטיוב אמצעי עבודה.



 פעילות רשות הפטנטים בתחום הפטנטים  20| 

 11גרף | 
 לפי מחלקות – 1117–1113ממוצע משך בחינה כולל )בחודשים( של בקשות פטנט בשנים 

מחשבים, תקשורת ומכשור רפואי ממוצע כימיה ופארמה  ביוטכנולוגיה  
 מכניקה אלקטרוניקה ופיזיקה 

1113 1114 1115 1116 1117 

משך הבחינה הכולל נמדד ממועד תחילת הבחינה הראשונה ועד לסיום סבבי הבחינה )המסתיימים 
בקיבול, סירוב או הזנחה(. נתונים אלה אינם כוללים את משך הזמן הנדרש להליך ההתנגדות, אם 
היא מוגשת לאחר קיבול. הירידה המתמדת בממוצע משך הבחינה נובעת בעיקרה מהמשך הטמעתו 
של השינוי הארגוני שבוצע ברשות, במסגרתו אוישו כלל תקני ראשי הצוותים במחלקת הפטנטים 
אשר מעורבים בקבלת החלטות בבחינה חוזרת, מספר התכתובות בין הבוחן למבקש צומצם לשלוש 
ובמערכות  העבודה  בהוראות  משמעותי  שיפור  נעשה  וכן  סופית  החלטה  לקבלת  עד  תכתובות 

 המחשוב התומכות בתהליך הבחינה.

 12גרף | 
 1117–1113ממוצע זמן המתנה לבחינה חוזרת )בחודשים( בשנים 

יעדי  לקביעת  הוועדה  ידי  על  זה  לעניין  שנקבע  ביעד  עמד  חוזרת  לבחינה  הממוצע  ההמתנה  זמן 
 רשות הפטנטים ופיקוחם, לפיו משך הזמן  הממוצע לבחינה חוזרת לא יעלה על שישה חודשים.

בנוגע  בזמנים מוגדרים  מחלקת הפטנטים פרסמה לאחרונה אמנת שירות שמחייבת אותה לעמוד 
 לבחינות חוזרות.

 הציבור מוזמן לעקוב אחר סטטוס הבחינות החוזרות באמצעות מודול ייעודי באתר הרשות
 לאתר הרשות

http://www.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/Units/patent/DochBchinot/Pages/default_.aspx
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 13גרף | 
  1117–1113ממוצע זמנים )בחודשים( מרגע הגשת הבקשה עד לסיום הבחינה בשנים 

 14גרף | 
 לפי מחלקות  – 1117–1113לחוק הפטנטים בשנים  12בקשות שחולקו לפי סעיף 

מחשבים תקשורת 
 ומכשור רפואי

מכניקה, אלקטרוניקה 
 ופיזיקה

 כימיה ופארמה ביוטכנולוגיה

11171116111511141113 
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 15גרף | 
 , חלוקה למחלקות1117–1113בקשות שנשלחה בהן הודעה לפני סירוב בשנים 

 ביוטכנולוגיה
 כימיה ופארמה מכניקה, אלקטרוניקה ופיזיקה מחשבים, תקשורת ומכשור רפואי

 16גרף | 
 )לפני בחינה ואחריה( 1117–1113בקשות פטנט שסורבו, נסגרו ביוזמת המבקש ונזנחו בשנים 

  בקשות פטנט שסורבובקשות פטנט שנסגרו ביזמת המבקש  בקשות פטנט שנזנחו  

ולאחר  מענה  באין  הרשות.  מהודעות  לאחת  לענות  שלא  בוחר  המבקש  שבהן  בקשות  הן  שנזנחו  בקשות 
 הבקשה נסגרת. –שליחת תזכורת מטעם הרשות למבקש או בא כוחו 
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 17גרף | 
 , לאחר כניסתו לתוקף של1117–1113שיעור הבקשות שאושרו להשהיית בחינה בשנים 

 1301111חוזר רשם 

 16, המבקש רשאי להשהות את הבחינה לאחר מתן מענה לסעיף  11301115בהתאם לחוזר רשם  
מעדיפים  אלא  זו,  באפשרות  רב  שימוש  עושים  לא  שהמבקשים  מתברר  הנתונים  לפי  לחוק. 

 להתחיל את הבחינה בזמן לפי התור.

 11גרף | 
 )ג( לחוק הפטנטים, מסך כלל הבקשות שקובלו15שיעור הבקשות שקובלו לפי סעיף 

 1117–1113בשנים 

1113 

11.31 

1114 

11.41 

1115 

141 

1116 

12.51 

1117 

111 



 פעילות רשות הפטנטים בתחום הפטנטים  24| 

 ג. נתונים של צווי ארכה
 מצ"ב נתונים על בקשות לצווי ארכה לפטנטים מהשנים האחרונות.

הנתונים משקפים את מספר הבקשות לצו ארכה לפטנט שהוגשו בשנה מסוימת ואת מספר צווי הארכה 
 שניתנו באותה שנה.

צווי ארכה  חוק הפטנטים בהקשר של  תיקון  לראות את העלייה במספר הבקשות שהוגשו לאחר  ניתן 
 . בשנתיים האחרונות חלה ירידה חדה במספר הבקשות שהוגשו.1112בשנת 

 יש לשים לב כי מספר צווי הארכה שניתנו אינו חופף למספר הבקשות שהוגשו.
ייתכן  הזה,  הציבור. בפרק הזמן  ולאחר מכן מפורסמות להתנגדויות  בחינה  הבקשות לצו ארכה עוברות 
בפני  יידונו  שקובלו  שבקשות  או  בוחן  החלטת  על  השגה  בהליך  הרשם  בפני  יידונו  שנדחו  שבקשות 

 הרשם במסגרת הליך התנגדות לבקשה לצו ארכה.
סעיף   לפי  להתנגדויות  שמפורסמות  בקשות  יש  כן,  צו 1ה)ה()42כמו  בגינן  ניתן  ולא  הפטנטים  לחוק   )

 ארכה עד לקבלת צווי ארכה לפטנטים "מקבילים" במדינות אחרות.

 3 |טבלה 
 1117–1113בקשות לצווי ארכה וצווי ארכה שניתנו בשנים 

 צווי ארכה שניתנו בקשות לצו ארכה שנה

1113 12 11 

1114 11 3 

1115 12 14 

1116 11 11 

1117 13 11 
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 PCT-פעילות רשות הפטנטים תחת אמנת ה

לאומית ורשות -משרד מקבל, רשות החיפוש הבין –הדוח מחולק לפי תחומי הפעילות של המחלקה 
 לאומית.-הבחינה הבין

 (RO/IL)פעילות הרשות כמשרד מקבל 
הוגשו על  1117לאומיות שהוגשו. בשנת -התאפיינה בעלייה קלה במספר הבקשות הבין 1117שנת 

בפעילותה כמשרד מקבל לעומת   PCTלאומיות למחלקת  -בקשות בין  1,231ידי מבקשים ישראלים  
 .  1116לאומיות בשנת -בקשות בין 1,215

מהן הוגשו באופן מקוון באמצעות מערכת ההגשה האלקטרונית של המחלקה שמאפשרת   77.41
בין בקשות  של  בתיק -הגשה  לצפייה  אפשרות  גם  כמו  מקוון  באופן  נוספים  ומסמכים  לאומיות 

 וביצוע פעולות. 

 ((ISA/IPEA/ILלאומית -פעילות הרשות כמשרד חיפוש ובחינה הבין
( ייעדו את רשות החיפוש 1116-ו  1115בשנים    431,  1114בשנת    421)לעומת    461,  1117בשנת  

הבין האמריקאית -והבחינה  והבחינה  החיפוש  רשויות  את  ייעדו  השאר  הישראלית,  לאומית 
 והאירופאית. 

הבין  155בנוסף,   בלשכה  שהוגשו  ישראליים  מבקשים  של  של-בקשות  בג'נבה    WIPOלאומית 
ו מקבל,  בין  166-כמשרד  רשות -בקשות  את  ייעדו  אמריקאים.  ממבקשים  לחיפוש  לאומיות 

 לאומית. -הפטנטים כרשות החיפוש והבחינה הבין

 לאומיים  -הפקת דוחות חיפוש ובחינה בין
 1,112לאומיים לעומת -דוחות בחינה בין 72-לאומיים ו-דוחות חיפוש בין 1,212הונפקו  1117בשנת 

 .1116דוחות בחינה בשנת  51-דוחות חיפוש ו

בנוגע לציטוטים בדוחות החיפוש שהופקו   WIPOלאומית של-פורסם דוח הלשכה הבין 1117בשנת 
כ העולם.  מסוג    631-ברחבי  אחד  ציטוט  לפחות  מכילים  על   Yו0או    Xמהדוחות  )המשליך 

דוח חיובי. נתון זה דומה   –בלבד     Aמהדוחות עם ציטוט מסוג  131-הקריטריונים בחוות הדעת( וכ
 לנתוני רשויות חיפוש אחרות מובילות בעולם כאירופה וארה"ב.
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 (RO/ILפעילות הרשות כמשרד מקבל ) א.
 11גרף | 

 ( 11-לפי משרד מקבל )ישראל במקום ה – 1116בשנת  PCTהגשת בקשות 

 : WIPOהגרף לקוח מדוח הארגון העולמי לקניין רוחני
 . 1115בשנת 11-בעולם לעומת ה 11-המשיכה ישראל במגמת העלייה ודורגה במקום ה 1116בשנת 

 WIPOלאתר 

 11גרף | 
 (12-לפי מדינות מקור )ישראל במקום ה – 1116בשנת  PCTהגשת בקשות 

Is
ra

el
 

 WIPOהגרף לקוח מדוח של הארגון העולמי לקניין רוחני: 
 בעולם. 12-ישראל דורגה במקום ה 1116לפי מדינות מקור, בשנת 

 WIPOלאתר 

https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4344
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4344
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 11גרף | 
 לפי מדינת מקור והמשרד המקבל הישראלי  1116–1116בשנים   PCTהגשת בקשות

IL Origin  RO/IL  

הבין הלשכה  שמפרסמת  של  -הנתונים  לשנה   WIPOלאומית  תמיד  נוגעים  בקשות  לכמות  בנוגע 
 שקדמה לשנה שנסתיימה.

 4 |טבלה 
 ברשות הפטנטים כמשרד מקבל  1117בשנת  PCTהמבקשים המובילים בהגשת בקשות 

Number of files Applicant 

60 
Technion Research & Development 
Foundation Limited 

39 
Yissum Research Development Company Of 
The Hebrew University Of Jerusalem LTD. 

33 Yeda Research And Development Co. LTD 
22 Ramot At Tel-Aviv University LTD 
19 Israel Aerospace Industries LTD. 
19 Stratasys LTD. 

12 
The State Of Israel, Ministry Of Agriculture & 
Rural Development, Agricultural Research 
Organization 

12 Iscar LTD. 
12 Ariel Scientific Innovations LTD. 
12 Bar-Ilan University 

240 Total 
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 12גרף | 
 1116לאומית לפי משרד מקבל בשנת -ללשכה הבין PCTעמידה בזמני העברת בקשות 

Is
ra

el
 

 IPOW:י נן רוחיינלקי מלעון המדוח של הארגוח קולף הגר
ת אומיל-ןהביכה לשלברו ועהי לשראהיבל מקהמשרד בגשו שהות ומיולא-ןהבית קשובמה  %9.99

ן מבוהה גת לויעית מברת בדעולקה המחת, עובושבעה ארעד של הנדרש ן מזהפרק ך תוב  IPOW של
ת גשהת מעלבד בבוע שך תות אומיל-ןהביכה לשלת רובועמת קשובמה  731-מתר ויומנה באהנדרש 

 .קשהבה
 OPIW תראל

 )/ILIPEA/ISA(אומית ל-יןיפוש ובחינה בב. ח
 13גרף | 

 לפי מחלקות – 1117לאומיות בשנת -בחינת בקשות בין

151 134 

466 

311 

 כימיה
 ופארמה

https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4344


 PCT-פעילות רשות הפטנטים תחת אמנת ה  29| 

 14גרף | 
 1117–1113לאומיות על ידי מבקשים ישראלים בשנים -ייעוד רשויות החיפוש הבין

 EPO ILPO   USPTO   

( הוגשו לרשות החיפוש הישראלית. נתון זה מצביע על 1116בשנת    431מהבקשות )לעומת  461
 האמון הגבוה של ציבור המבקשים באיכות הבחינה הישראלית.

 15גרף | 
 1117–1113ייעוד רשות חיפוש הישראלית על ידי מבקשים מארצות הברית בשנים 

173 

115 
142 

166 166 

1113 1114 1115 1116 1117 

ל הברית  מארצות  הבקשות  כמות  את  מגבילה  הישראלית  החיפוש  שרשות  להדגיש   111-חשוב 
 ברבעון.  
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 16גרף | 
-( ללשכה הביןISRלאומית הישראלית בשליחת דוח החיפוש )-עמידה בזמנים של רשות החיפוש הבין

  1116בשנת  (IB)לאומית 

Is
ra

el
 

 IPOW:י נן רוחיינלקי מלעון המדוח של הארגוח קולף הגר
ת לבמקחודשים לושה )שמועד בת אומיל-ןהביכה לשלברו ועהאומיים ל-ןהביפוש חיהת מדוחו  721

או ת מריקאיהאפוש חיהת רשויות אנים מזהת לוחובמקדים המועד (, אומיל-ןהביפוש חילבקשה ה
ת ספקמקדם בהת הדעת וווחפוש חיהת דוחות ברהעת. ראליהישת רשוהתחרה מן משעי, ת פירוהאי

 .אומיל-ןהביום סי הפרנפלך, ך הדרמשבהת צע החלטובלן מזקשים במל
 OPIW תראל

 17גרף | 
 באחוזים  1116ובלעדיו בשנת  ISRלאומיות שפורסמו עם -אחוז הבקשות הבין

Is
ra

el
 

 :WIPOהגרף לקוח מדוח של הארגון העולמי לקניין רוחני 
הבין  77.11 בין-מהבקשות  חיפוש  דוח  עם  פורסמו  בישראל  חיפוש  בוצע  שלגביהן  לאומי -לאומיות 

 שהונפק על ידי רשות החיפוש הישראלית.
 WIPOלאתר 

https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4344
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4344
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 11גרף | 
הבין הבחינה  רשות  של  בזמנים  הבין-עמידה  הבחינה  דוח  הישראלית בשליחת  ללשכה  לאומי  -לאומית 

 1116בשנת  (IB)לאומית -הבין

Is
ra

el
 

 לאומיים-ג. דוחות חיפוש ובחינה בין
 11גרף | 

 1117–1113בשנים   ISRלאומיים-הפצת דוחות חיפוש בין

מ יותר  מפיקה  הישראלית  החיפוש  רשות  האחרונות  דעת   1111-בשנים  וחוות  חיפוש  דוחות 
בשנה. בבחירת רשות החיפוש הישראלית, מבקשים יכולים להיות סמוכים ובטוחים שהם בוחרים 

 לאומי.-ברשות בעלת ניסיון משמעותי וידע מוכח בתחום החיפוש הבין

1216 

1085 

1354 1334 
1434 

1113 1114 1115 1116 1117 

 :IPOWי נן רוחיינלקי מלעון המדוח של הארגוח קולף הגר
ן דיך תארימחודשים   16 ך תו)מועד בת אומיל-ןהביכה לשלברו ועהאומיים ל-ןהביבחינה הת מדוחו  411-כ
 .(מהדיק

 OPIW תראל

https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4344
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 11גרף | 
 1117–1113בשנים  IPRP)לאומיים )-הפצת דוחות בחינה בין

1113 1114 1115 1116 1117 

82 84 

104 

73 

94 



 פעילות רשות הפטנטים בתחום סימני מסחר  33| 

 פעילות רשות הפטנטים בתחום סימני מסחר

ב  11,211הוגשו    1117בשנת   סוגים, עלייה קלה בהשוואה   11,152-בקשות לרישום סימני מסחר 
לאור  1116סוגים. כמות זו היא ירידה בהשוואה לשנת  12,413לשנה שעברה. בוחני המחלקה בחנו 

דומות המבוסס   , AIמעורבות בוחני המחלקה במספר פרויקטים, בהם בדיקת כלי לחיפוש דמויות 
הכנות  ישראל,  על  המתקבלות  ההגדרות  לרשימת  הוספתם  לשם  ושירותים  טובין  מונחי  בדיקת 

 לעמידה בזמנים שנקבעו לאמנת השירות ועוד.

למרות הירידה בכמות הסוגים שנבחנו והעלייה בכמות הסוגים שהוגשו השנה, זמן ההמתנה לבחינה 
ראשונה צומצם משבעה חודשים בתחילת השנה לחצי שנה בסופה. גם ממוצע הזמן הכולל מהגשת 

מ צומצם  לרישום(  התקבלה  שבו  )במקרה  להתנגדויות  לפרסומה  ועד  ל  11-הבקשה   7.6-חודשים 
 חודשים בלבד.

 פניות ובקשות חדשות למחלקה באמצעות האתר המקוון.  11,111-הוגשו קרוב ל 1117בשנת 

אתר ההגשה המקוון שודרג ונוסף בו כלי לבדיקת התקינות של סיווג מונחי הטובין והשירותים עם 
 הגשת הבקשה.

נמשיך לפעול לצמצום זמן ההמתנה ולשדרוג אתר ההגשה המקוון של המחלקה באופן  1111בשנת 
 שיהיה פשוט, ידידותי וקל יותר לשימוש.
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 א. נתוני בחינה
 11גרף | 

 1117–1113בקשות לרישום סימני מסחר שהוגשו וסימנים שנרשמו בשנים 

 בקשות לאומיות שהוגשו סה"כ בקשות לאומיות-בקשות בין סימנים שנרשמו

בשנת   שהוגשו  הלאומיות  הבקשות  במספר  יציבות  במספר   1117נשמרה  עלייה  שניכרה  בעוד 
 בכמות הבקשות שהוגשו. 51לאומיות שהוגשו. בסך הכול, יש עלייה של -הבקשות הבין

 12גרף | 
 1117–1113מספר הבקשות והסוגים החדשים שהוגשו לרישום וסוגים שנרשמו בשנים 

 סוגים שנרשמו סוגים בקשות בקשות חדשות

( אך ירידה בכמות הסוגים שנרשמו, ככל הנראה 7.11ניתן לצפות בעלייה בכמות הסוגים שהוגשו )
 ירידה במספר הסוגים שנבחנו. לאור
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 13גרף | 
בשנת   בישראל  מסחר  סימני  בקשות  של  ביותר  הגבוה  השיעור  הוגש  שמהן  המדינות   1117עשר 

 )באחוזים(

 1.41דרום קוריאה 

 3.21 שוויץ

 1.31 איטליה

 1.61 בריטניה

 1.71 יפן

  2.11 צרפת

 4.11 גרמניה

 11.21 ישראל

  11.51ארה"ב 
 סין

7.21 

 מדינות אחרות
16.11 

כרבע  הגישו  ישראלים  מבקשים  כי  לראות  ניתן  הבקשה.  בעל  של  לכתובתו  בהתאם  נלקחו  הנתונים 
 מהבקשות, ואחריהם מבקשים מארצות הברית.

 5 |טבלה 
 1117המבקשים המובילים בהגשת בקשות סימני מסחר בשנת 

מספר בקשות  סה"כ
לאומיות-בין  

מספר בקשות 
 שם המבקש לאומיות

117 117 1 HUAWEI technologies co., ltd 

66 51 13 Apple Inc 

31 3 26 Novartis AG 

21 11 11 Philip Morris Products S.A. 

17 1 16 Johnson & Johnson 

11 11 17 JT International SA 

11 11 1 
Moose Creative Management 
PTY ltd 

17 11 4 Gilead Sciences Ireland UC 

17 17 1 Magic Leap, Inc. 
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15 11 4 WeWork Companies Inc. 

15 13 1 SAMSUNG Electronics co., ltd. 

13 1 12 Unilever Plc 

12 5 15 Japan Tobacco Inc. 

12 1 12 Target Brands, Inc. 

11 1 11 Alcon Inc. 

11 11 1 KT & G Corporation 

 מקס "הנהלה ישראל בע"מ" 11 1 11

11 2 14 Colgate-Palmolive Company 

17 17 1 Wild Rabbit, LLC 

 6 |טבלה 
 1117המבקשים המובילים ברישום סימני מסחר בשנת 

 סה"כ
מספר בקשות 

לאומי-בין  
מספר בקשות 

 שם המבקש לאומי

114 51 22 Apple Inc. 

34 1 31 Johnson & Johnson 

33 1 33 Sanrio Company, Ltd. 

31 4 24 Novartis AG 

21 15 12 Philip Morris Products S.A. 

21 13 4 SAMSUNG Electronics co., ltd. 

16 13 1 Gilead Sciences Ireland UC 

14 1 14 
הבורסה לניירות ערך בתל אביב 
 בע"מ

12 1 11 Amazon Technologies, Inc. 

26 1 26 dōTERRA Holdings, LLC 
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 14גרף | 
  לפי סוגים 1117בקשות סימני מסחר בשנת 

זה   7סוג   סוג  מסחר.  סימני  לרישום  בקשות  בהגשת  האחרון  בעשור  המוביל  הסוג  הוא 
וכדומה.  מחשבים  תוכנות  מחשבים,  תקשורת  חשמל,  מדע,  מכשירי  כגון  טובין,  כולל 

מהבקשות שהוגשו.   131-בקשות, דהיינו ב  1,712-נתבקש לרישום ב  7סוג    1117בשנת  
)שירותים מדעיים  21)פרסומות ומסחר(, סוג  13הם סוגים  7הסוגים המובלים לאחר סוג 

 לרשימת הסיווגים

 )חינוך ובידור(. 21)תכשירי רוקחות( וסוג  3וטכנולוגיים, תכנות(, סוג 

https://www.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/Units/midgamim/Pages/Sug.aspx
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 15גרף | 
 1117–1113לאומיות שהוגשו באמצעות ישראל כמדינת מקור -בקשות בין

131 
165 111 

147 

112 

2015 1114 1115 1116 1117 

בין סימנים  רישום  מאפשרת  מדריד  במרוכז, -מערכת  חברות,  במדינות  ותחזוקתם  לאומיים 
ניכר בעלויות  ותוך חיסכון  יחסית  ופשוט  יעיל  באמצעות טופס אחד, תשלום אגרה אחת, באופן 

הייתה ירידה קלה במספר החברות הישראליות שבחרו להגן על   1117הרישום והתחזוקה. בשנת  
בחו בין”סימנן  בקשה  ולהגיש  מדריד  פרוטוקול  באמצעות  לאומית -ל  בקשה  בעקבות  לאומית 

 שהוגשה בישראל. 

 16גרף | 
 1117–1113לאומיות שנסגרו בשנים -בקשות לאומיות ובין

 בקשות בין לאומיות בקשות לאומיות
הלקוח,  בקשת  מענה,  חוסר  בעקבות  הבחינה  במהלך  שנסגרו  הבקשות  כלל  מוצגות  זה  בגרף 

הבין מהמשרד  סגירה  הוחזרו -הודעת  אלו  נתונים  לצד  רשם0פוסק.  החלטת  בעקבות  או  לאומי 
 לאומיות.-בקשות בין 14-בקשות לאומיות ו 151לתוקף 

לאומיות נסגרות רק -בהיעדר תגובת המבקש, בקשות לאומיות נסגרות בשלמותן ואילו בקשות בין
בין סגירה של בקשות  הודעת  סירוב.  נשלח  שבנוגע אליהם  או השירותים  הטובין  לאומיות -לגבי 

הבין סגירת -מהמשרד  בעקבות  או  התיק  לסגירת  הלקוח  בקשת  בעקבות  להתקבל  יכולה  לאומי 
 בקשת הבסיס במדינת המקור במשך חמש שנות התלות.

 תשלום אגרת חידוש.-סימנים רשומים עקב אי 3,412נמחקו  1117בשנת 
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 17גרף | 
 1117–1113שיעור מבקשים ישראלים לעומת זרים בשנים 

 מבקשים ישראלים מבקשים זרים

 21גרף | 
 1117–1113שיעור סימנים שניתנו למבקשים ישראלים לעומת זרים בשנים 

 סימני מסחר שניתנו למבקשים ישראלים

 סימני מסחר שניתנו למבקשים זרים
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 21גרף | 
 1117–1113סוגים שנבחנו בחינה ראשונה ושנייה בשנים 

 בחינות שניות בחינות ראשונות
לשנת    1117בשנת   בהשוואה  שנבחנו  הסוגים  בכמות  ירידה  בוחני 1116הייתה  מעורבות  , בשל 

המבוסס   דומות  דמויות  לחיפוש  כלי  בדיקת  בהם  פרויקטים,  בכמה  מונחי AIהמחלקה  בדיקת   ,
טובין ושירותים לשם הוספתם לרשימת ההגדרות המתקבלות על ישראל, הכנות לעמידה בזמנים 

 שנקבעו לאמנת השירות ועוד.

 21גרף | 
 1117–1113זמן המתנה לבחינה ראשונה, לבחינה שנייה וזמן כולל, בשנים 

 זמן כולל מרגע הגשת הבקשה ועד לקיבולה לפרסום )חודשים(
 זמן המתנה לבחינה ראשונה )חודשים( זמן המתנה לבחינה שניה )חודשים(

1113 1114 1115 1116 1117 

זמן ההמתנה לבחינה ראשונה ממשיך לרדת בצורה משמעותית. ירידה בנתון זה הביאה גם לירידה 
 משמעותית בזמן הכולל מרגע הגשת הבקשה ועד לקיבולה לפרסום.
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 21גרף | 
 1117–1113בחינות על אתר לעומת כלל הבקשות שנבחנו בשנים 

 בחינות על אתר תיקים שנבחנו

 22גרף | 
 1117–1113סימני מסחר וסוגים בתוקף בישראל בשנים 

 סימני מסחר בתוקף סוגים
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 לאומי של ישראל בתחום סימני מסחר-ב. הפרופיל הבין
 23גרף | 

 לפי מדינות  – 1117לאומיות שהוגשו בהתאם לפרוטוקול מדריד בשנת -ייעוד בקשות בין

Israel 

  WIPO IP Statistics Data Center-לקוח מ
 WIPOלאתר 

https://www3.wipo.int/ipstats/index.htm?tab=trademark
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 24גרף | 
 לפי מדינות מקור  – 1117לאומיות שהוגשו בהתאם לפרוטוקול מדריד בשנת -בקשות בין

Israel 

  WIPO IP Statistics Data Center-לקוח מ
 WIPOלאתר 

https://www3.wipo.int/ipstats/index.htm?tab=trademark
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 פעילות רשות הפטנטים בתחום העיצובים )מדגמים(

בקשות   1117שנת   לבחון  החלה  המחלקה  העיצובים.  בתחום  משמעותיות  תמורות  בסימן  עמדה 
התשע"ז העיצובים,  חוק  פי  על  עיצובים  של  לרישום 1115–לרישום  מבקשות  להבדיל  כי  יצוין   .

נבדק  עיצובים  לרישום  בקשות  בחינת  במסגרת  מקורי,  או  חדש  המדגם  אם  נבדק  שבהן  מדגמים 
 האם הבקשות הן חדשות ובעלות אופי ייחודי במצטבר.

לעבודה  היכולת  ופיתוח  התשתית  הכנת  היא  השנה  במשך  שנעשתה  נוספת  משמעותית  פעילות 
לאומי של עיצובים תעשייתיים, לקראת אשרור ההסכם על -באמצעות הסכם האג בנוגע לרישום בין

ביום   ישראל  מדינת  שתתאפשר 1101101117ידי  כך  שודרגו  המחלקתיות  המידע  מערכות   .
לאומיות. לאתר -. הוקמה תשתית שתאפשר הגשת פניות בבקשות בין WIPOתקשורת עם מוסדות

הבין הבקשה  מספר  פי  על  בקשות  איתור  אפשרות  הוספה  המספר -החיפוש  הצגת  תוך  לאומית, 
לאומי לצד המספר הלאומי. בחודש דצמבר עודכנו מדריכי האתר על פי הסדר האג ונעשתה -הבין

 .WIPO -הדרכה לציבור בנושא זה בהשתתפות נציגות מ

חוק  לכניסת  והתאמתן  הוראות העבודה  היא עדכון  נוספת שעמדה בפני המחלקה  מטלה מרכזית 
העיצובים לתוקף ובחינה לפיו. נוסף על כך נכתב נוהל עבודה חדש העוסק בחיפוש פרסום קודם 

 .1111לעיצובים. הוראות העבודה התואמות את הסדר האג יעודכנו במהלך 

נוסף על הפעילות שצוינה לעיל, בסוף השנה קלטה המחלקה צוערת חדשה אשר תוכשר כבוחנת 
 .1111עיצובים בשנת 

במחלקה  האדם  בכוח  זמני  צמצום  עקב  חודשים  לשמונה  עלה  לבחינה  ההמתנה  משך  ממוצע 
והפניית משאבים לבניית יכולת העבודה באמצעות הסדר האג. המחלקה עושה את מרב המאמצים 

 .1111כדי להפחית את משך ההמתנה בשנת 

מיום   ל  1101101111החל  להגיש  יוכלו  ישראליות  וחברות  בין   WIPO-אזרחים  לאומיות -בקשות 
כ ולייעד  עיצוב  בין  71  -לרישום  בקשות  לקבל  תוכל  הפטנטים  רשות  בהסכם,  החברות  -מדינות 

 .1111לאומיים תחל בשנת -לאומיות המייעדות את ישראל. בחינת בקשות לרישום עיצובים בין

, היא התחברות למערכת 1101501111תמורה נוספת שצפויה לחול בשנת העבודה הקרובה, מיום  
WIPO DAS (Digital Access Service)   ,הפטנטים משרדי  בין  קדימה  דין  מסמכי  להחלפת 

 .(WIPO)המאפשרת הפניה להפקדה של העתק הבקשה הקודמת בארגון העולמי לקניין רוחני 

 אנו מקווים שכלל הפעולות שנעשות מיטיבות עם ציבור המבקשים.
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 א. נתוני בחינה
 25גרף | 

 1117–1113מספר בקשות ועיצובים0מדגמים שנרשמו בשנים 

 עיצובים0מדגמים רשומים בקשות שהוגשו
–החלה המחלקה לבחון בקשות לרישום של עיצובים על פי חוק העיצובים, התשע"ז  1117בשנת  
כלל  1115 מתוך  נרשמו    1111.  שנרשמו,  ו  232הבקשות  )  345-עיצובים  בחינות   513מדגמים. 

ואינו  1117ראשונות של עיצובים(. יודגש כי גרף זה מספק מידע בנוגע לנפח הפעילות במשך שנת 
 בודק את מספר הבקשות שנרשמו מתוך כלל הבקשות שהוגשו.

 26גרף | 
 1117–1113זמן ההמתנה לבחינה ראשונה מול כמות הגשת הבקשות לרישום בשנים 

 זמן המתנה לבחינה )ימים( בקשות שהוגשו )מס' תיקים(

ניתן ללמוד מהגרף שככל שמשך ההמתנה לבחינה יורד כך כמות הבקשות המוגשות עולה. נתון זה 
 מראה את החשיבות שיש לציבור המבקשים במהירות התגובה של המחלקה.
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 27גרף | 
פרסום(   ועד  ראשונה  בחינה  )מתחילת  הכולל  הבחינה  משך  וממוצע  ראשונה  לבחינה  המתנה   –זמן 

1113–1117     

11.3 
 סה"כ

5.53 
 סה"כ

5 
 סה"כ

5 
 סה"כ

11 
 סה"כ

 זמן המתנה לבחינה ראשונה )בחודשים( ממוצע משך בחינה כולל )בחודשים(

 31גרף | 
 לפי סיווגים – 1117בקשות שהוגשו בשנת 

בשנת   לבחינה  ההמתנה  משך  האדם   1117ממוצע  בכוח  זמני  צמצום  עקב  חודשים,  לשמונה  עלה 
מרב  את  עושה  המחלקה  האג.  להסדר  ישראל  כניסת  לקראת  להכנות  משאבים  והפניית  במחלקה 

 .1111המאמצים כדי להפחית את משך ההמתנה בשנת 

 .4ג  וסו,7, 5, 11, 13ג  סוםת הקשובתר של ביובוה גספר המגש הם הובהם שגיהסו 1117ת נבש
 לרשימת הסיווגים

https://www.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/Units/midgamim/Pages/Sug.aspx
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 31גרף | 
 )באחוזים(  1117עשר המדינות שמהן הוגש השיעור הגבוה ביותר של בקשות לרישום עיצוב בישראל בשנת 

 11 סין

 11 שוויץ

 11 איטליה

 16מדינות אחרות 

 11 גרמניה

 11 לוכסמבורג 11 קנדה

 11 דנמרק

 133 ישראל

  113ארה"ב 

  111 צרפת

אחוז  האחרונות  שבשנים  נראה  כי  יוער  ישראלים.  מבקשים  ידי  על  מוגשות  לרישום  הבקשות  רוב 
על   1116, בשנת  231על    1117המבקשים מחו"ל נמצא במגמת עלייה. אחוז ההגשות מחו"ל עמד בשנת  

באחוז 111על    1115ובשנת    161 גידול  יחול  האג  הסכם  על  החתימה  שבעקבות  מעריכים  אנו   .
 המבקשים הזרים, מאחר שהשימוש במערכת האג יפשט עבורם את הגשת הבקשות בישראל.

 31גרף | 
 1117–1113בחינות ראשונות מול בחינות חוזרות בשנים 

 מס' בחינות ראשונות מס' בחינות חוזרות

ייתכן  הראשונה.  הבחינה  על  נוסף  לרישום,  בבקשה  שנעשות  הבחינות  כל  הן  חוזרות  בחינות 
שבקשה לא תכלול בחינות חוזרות או תכלול בחינה חוזרת אחת או יותר. ממוצע משך ההמתנה 
מכמות  קטנה  החוזרות  הבחינות  כמות  האחרונות  בשנים  ימים.  תשעה  על  עומד  חוזרת  לבחינה 

 הבחינות הראשונות.
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 31גרף | 
 1117–1113בקשות שנרשמו לאחר בחינה ראשונה או חוזרת בשנים 

 קובל לאחר בחינה ראשונה קובל לאחר בחינה חוזרת

שבשנת   זה  בגרף  לראות  לאחר   111,  1117ניתן  נרשמו  שנרשמו,  הבקשות  כל  מסך  מהבקשות 
נרשמו לאחר בחינה חוזרת. כאמור, בחינות חוזרות הן כל הבחינות שנעשות   461-בחינה ראשונה ו

 בבקשה לרישום, נוסף על הבחינה הראשונה.

 32גרף | 
 1117–1113בקשות שלא הגיעו לידי רישום בשנים 

 .1114בדוח השנתי לשנת והשפעתו ניתן למצוא 

בשנת   החריגה  הבקשות  המדגמים   1113כמות  תקנות  משינוי  נובעת  רישום  לכדי  הגיעה  שלא 
התשע"ד ביום    1112–)תיקון(,  לתוקפן  זה 1101501112שנכנסו  לשינוי  בנוגע  מפורט  הסבר   .

https://www.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/about/Pages/annualreport.aspx


 פעילות רשות הפטנטים בתחום העיצובים )מדגמים(  49| 

 33גרף | 
 1117–1113מגמות בנוגע למשך תוקפם של מדגמים בשנים 

 מדגמים שחודשו לפי תקופה רביעית
 מדגמים שחודשו לפי תקופה שניה מדגמים שחודשו לפי תקופה שלישית

ישנם מדגמים שחודשו לתקופה רביעית. זאת משום   1115ניתן לראות בגרף זה שרק החל משנת  
התשע"ז 1501601115שמיום   העיצובים,  חוק  של  פרסומו  מועד  מדגמים 1115–,  לחדש  ניתן   ,

של   רביעית  על    16לתקופה  עמד  המקסימלי  ההגנה  משך  העיצובים  חוק  פרסום  טרם   13שנים. 
 שנים.

 7 |טבלה 
 לפי סוגים – 1117בקשות שהוגשו ועיצובים0מדגמים שנרשמו בשנת 

ות מחו"ל בקשות מישראל 
 
 בקש

 סיווג 
 נרשמוהוגשו נרשמו הוגשו 
 1 5 1 1 לא ידוע 1
 1 1 1 2 מצרכי מזון 1
 12 12 22 33 פריטי הלבשה וסדקית 1

טובין לנסיעה, נרתיקים, שמשיות וחפצים אישיים  1
 6 16 11 11 שאינם מפורטים במקום אחר

 4 5 1 1 מברשות 2
 1 1 1 2 פריטי טקסטיל, חומר יריעות מלאכותי וטבעי 3
 4 11 51 56 ריהוט 4
 11 11 21 52 טובין למשק בית שאינם מפורטים במקום אחר 5
 11 12 26 11 מכשירים וכלי עבודה 6
 21 37 26 14 מארזים וכלי קיבול להובלת טובין או לטיפול בהם 7

שעונים, שעוני יד ומכשירי מדידה אחרים, מכשירי  11
 11 11 1 1 בדיקה ואיתות

 3 12 15 25 פריטי קישוט 11
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

 

 112 115 7 15 אמצעי הובלה או הנפה1
 14 16 3 15 ציוד לייצור, הפצה או השנאה של חשמל1
 21 23 21 11 ציוד הקלטה, תקשורת או אחזור מידע2
 6 14 1 1 מכונות שאינן מפורטות במקום אחר3
 7 6 1 1 מנגנונים לצילום, להסרטה או לאופטיקה4
 1 1 1 1 כלי נגינה5
 1 1 1 1 מכונות הדפסה ומכונות משרדיות 6

מכשירי כתיבה וציוד משרדי, חומרים לאומנות 7
 1 1 11 11 ולהוראה

 2 4 1 1 ציוד למכירות ולפרסום, שלטים1
 13 11 16 34 משחקים, צעצועים, אוהלים וציוד ספורט1

כלי נשק, פריטים פירוטכניים, פריטים לציד, דיג 1
 2 1 1 1 והדברת מזיקים

ציוד להעברת נוזלים, ציוד לסניטציה, להסקה, 1
 5 11 11 14 לאוורור ולמיזוג אוויר, דלק מוצק

 17 34 14 11 ציוד רפואי וציוד מעבדה2
 3 4 51 115 יחידות בניין ורכיבי בנייה3
 12 17 11 11 מנגנוני תאורה4
 11 44 1 1 טבק ואספקה למעשנים5

מוצרי רוקחות וקוסמטיקה, פריטים ומנגנונים 6
 11 13 11 11 לטיפוח

התקנים וציוד נגד מפגעי אש, למניעת תאונות 7
 1 4 1 1 ולחילוץ

 1 1 1 2 פריטים לטיפול בבעלי חיים1

מכונות וכלים להכנת מזון או משקה שאינם 1
 2 4 2 11 מפורטים במקום אחר

 686 663 535 891 סך הכול

 11 |טבלה 
 1117המבקשים מישראל המובילים בהגשת בקשות מדגמים0עיצובים בשנת 

 9109הוגשו  שם המבקש
 44 אלובין תעשיות אלומיניום בע"מ 
 42 כתר פלסטיק בע"מ 
 38 אקסטל בע"מ 
 37 נעלי נאות אגודה שיתופית חקלאית לעסקים בע"מ 
 26 קליל תעשיות בע"מ 
 25 שחם י. אריכא ובניו בע"מ 

 19 לייזה תובל
 16 אורבניקס פתרונות ספורטיביים בע"מ 
 15 פרופילי הגליל בע"מ 
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 11 |טבלה 
 1117המבקשים הזרים המובילים בהגשת בקשות לרישום עיצובים בשנת 

 שם המבקש  9109הוגשו 
116 PSA AUTOMOBILES SA 
21 Cheryl Ann Smith 
21 William Thomas Smith 
19 BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD. 
15 Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd 
15 FURNIPART 
11 Keter Luxembourg Sarl 
10 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
10 EPRO ROBOTIQUE 
9 Janssen Pharmaceuticals, Inc. 
9 PSA AUTOMOBILES SA 
9 ROBERTO MARELLA S.p.a 

 11 |טבלה 
 1117המבקשים מישראל המובילים ברישום עיצובים0מדגמים בשנת 

 9109הוגשו  שם המבקש
 42 קליל תעשיות בע"מ 
 40 שחם י.אריכא ובניו בע"מ 
 36 פפר )מקבוצת לאומי( 
 30 נעלי נאות אגודה שיתופית חקלאית לעסקים בע"מ 
 24 שטיחי לייף סטייל בע"מ 
 17 דורית קליין 
 11 אגודה שיתופית חקלאית בע"מ –דולב מוצרי פלסטיק  
 11 דורית יודאיקה בע"מ 
 9 שטראוס מים בע"מ 
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 11 |טבלה 
 1117המבקשים הזרים המובילים ברישום עיצובים0מדגמים בשנת 

 שם המבקש  9109הוגשו 
74 PSA AUTOMOBILES SA 
25 PSA AUTOMOBILES SA 
21 FURNIPART 
20 NEWTL 
16 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
15 SCANIA CV AB 
11 FERRARI S.P.A 
10 GENTEX CORPORATION 
10 Merck KGaA 
9 Janssen Pharmaceuticals, Inc. 

 לאומי של ישראל בתחום העיצובים-ב. הפרופיל הבין
 34גרף | 

 לפי מדינות  1116בקשות לרישום עיצובים בשנת 
Is

ra
el

 

  WIPO IP Statistics Data Center-לקוח מ
 WIPOלאתר 

https://www3.wipo.int/ipstats/index.htm?tab=industrial
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 35גרף | 
 לפי מדינה 1116עיצובים שנרשמו בשנת 

Israel 

  WIPO IP Statistics Data Center-לקוח מ
 WIPOלאתר 

https://www3.wipo.int/ipstats/index.htm?tab=industrial
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 פעילות רשות הפטנטים במחלקה המשפטית

סגניתו  הרשם,  בפני  המתנהלים  בהליכים  בטיפול  חקיקה,  בייזום  עוסקת  המשפטית  המחלקה 
לציבור  מענה  ובמתן  הרשות  מחלקות  לכלל  שוטף  משפטי  ליווי  במתן  רוחני,  בקניין  והפוסקת 

 בשאלות הנוגעות לחוזרי הרשם.

בעלי התפקידים במחלקה המשפטית ברשות הפטנטים הם הרשם, סגניתו, הפוסקת בקניין רוחני, 
 היועץ משפטי וכן שלוש עוזרות משפטיות ומתמחים.

 אויש תפקידה. 1117פרשה הפוסקת בקניין רוחני מתפקידה ברשות ובשנת  1116בנובמבר 

 א. יוזמות חקיקה
בין לרישום  בנוגע  האג  להסכם  ישראל  הצטרפות  החלה -לקראת  תעשייתיים  עיצובים  של  לאומי 

ליישום ההסכם. התקנת התקנות הסתיימה בשנת    1116בשנת   פורסמו   1117התקנת תקנות  והן 
 . 13.11.1117ברשומות ביום 

, לתיקונים 1721הותאמו רשימות הסוגים של סיווג "ניצה" בתקנות סימני המסחר,   1117בסוף שנת 
שעליהם החליטה קבוצת העבודה של הסיווג, הפועלת במסגרת הארגון העולמי לקניין רוחני, שבה 
ובתקנות  המדגמים  שבתקנות  המוצרים  של  הסוגים  רשימות  הותאמו  כן  כמו  ישראל.  גם  שותפה 
העיצובים לתיקונים שעליהם החליטה קבוצת העבודה של סיווג "לוקרנו", הפועלת במסגרת הארגון 
העולמי לקניין רוחני. ישראל אומנם אינה חברה בהסכם לוקרנו, אך קיימת התאמה בין התוספות 

תתי ואת  הסוגים  את  המסדירות  אלה -לתקנות  לבין  ומדגמים  רשומים  לעיצובים  בנוגע  הסוגים 
 הקבועים על פי ההסכם.

 ב. הליכים
שיפוטיים המתקיימים -חלק גדול ממשאבי המחלקה מוקדש לטיפול בהליכים השיפוטיים והמעין

.  לאחר 1116היה דומה למספרם בשנת    1117ברשות. מספר ההליכים בתחום הפטנטים בשנת  
ירידה, כך 1116עלייה משמעותית במספר ההליכים הכולל שנפתחו במהלך שנת   , נצפתה השנה 

 הליכים בכלל תחומי הטיפול.  151-שמספרם מסתכם ב

 ג. טיוב רגולציה
המשיכה המחלקה בתהליך טיוב הרגולציה המתבטא, בין היתר, בצמצום מספר חוזרי   1117בשנת  

והיכרות  אלה  בהנחיות  יותר  קלה  התמצאות  לציבור  הן  הרשות  לעובדי  הן  לאפשר  כדי  הרשם 
 חוזרים בכלל התחומים. 17-מיטבית איתן. בעקבות תהליך זה ירד מספר החוזרים ל

 ד. רישוי עורכי פטנטים
 1117כמדי שנה ריכזה המחלקה המשפטית את פעילות הרישוי של מקצוע עורכי הפטנטים. בשנת 

בשנת  לבחינות  שניגשו  המתמחים  מספר  מועדים.  בשני  ובדינים  פטנט  בעריכת  בחינות  התקיימו 
 .12היה  1117. מספר עורכי הפטנטים המורשים בישראל שנוספו בשנת 21היה  1117

בשנת   הפטנטים.  עורכי  על  בתלונות  המטפלת  משמעת  ועדת  פועלת  חוק  פי  התכנסה   1117על 
 ועדת המשמעת ונתנה החלטה בתלונה אחת.  
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 א. הליכים משפטיים ברשות
 12 |טבלה 

 1117–1113הליכים משפטיים אשר נפתחו בשנים 

 פטנטים

התנגדות  התנגדות שנה
 לתיקון פירוט

בקשה 
 לביטול

הליך 
-חד

 צדדי

בקשה 
לציון 
שם 

 ממציא

התנגדות 
למתן צו 
 הארכה

בקשה 
לביטול 

או שינוי 
תקופת 
תוקף צו 
 הארכה

התנגדות 
לתיקון לפי 

)ג( 071סעיף 
 לחוק

 סה"כ

1113 16   3 11         42 

1114 27   11 17 1 1     111 

1115 21 1 3 11   1     51 

1116 16   1 11     1   31 

1117 11   6 7         31 

 סימני מסחר

 שנה
בקשות 
 מתחרות

 התנגדות
-הליך חד

 צדדי

 מחיקה/
ביטול/תיקון 

 הפנקס
 סה"כ

1113 12 61 13 21 141 

1114 11 111 16 14 156 

1115 11 51 11 31 154 

1116 11 114 42 21 131 

1117 7 111 26 11 116 

 מדגמים0עיצובים

 שנה
בקשה 
 לביטול

-הליך חד
 צדדי

 סה"כ

1113 1 11 11 

1114 1 11 12 

1115 1 11 11 

1116 1 3 5 

1117 3 7 12 

 ועדת פיצויים ותמלוגים

בקשה לקביעת  שנה
 פיצויים ותמלוגים

1113 1 

1114 1 

1115 1 

1116 2 

1117 1 
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 13 |טבלה 
 1117–1113הליכים משפטיים אשר נסגרו בשנים 

 פטנטים

 התנגדות שנה
בקשה 
 לביטול

הליך חד
 צדדי-

בקשה 
לציון שם 

 ממציא

התנגדות 
לתיקון 
 פירוט

התנגדות 
למתן צו 
 הארכה

התנגדות להחזר 
 תוקף פטנט

 סה"כ

2015 45 5 22 1   1   74 

2016 40 7 31 1   2 1 82 

2017 64 5 29     4   102 

2018 41 6 23     1   71 

2019 46 3 10   1     60 

 סימני מסחר

 שנה
בקשות 
 מתחרות

 התנגדות
-הליך חד

 צדדי

 מחיקה/
ביטול/תיקון 

 הפנקס
 סה"כ

2015 19 95 19 21 154 

2016 20 81 22 31 154 

2017 20 90 46 45 201 

2018 8 107 31 41 187 

2019 13 133 74 44 264 

 מדגמים0עיצובים

 שנה
בקשה 
 לביטול

-הליך חד
 סה"כ צדדי

1113 1 7 8 

1114 3 9 12 

1115 1 12 13 

1116 2 13 15 

1117 2 4 6 

 ועדת פיצויים ותמלוגים

בקשה לקביעת  שנה
 פיצויים ותמלוגים

2015 4 

2016 2 

2017 6 

2018 4 

2019  



 פעילות רשות הפטנטים במחלקה המשפטית  57| 

 14 |טבלה 
 1117הליכים משפטיים תלויים ועומדים בסוף שנת 

 פטנטים

 צדדי-חד בקשה לביטול התנגדות
התנגדות לתיקון 

)ג( 151לפי סעיף 
 לחוק

 סכ"ה מתחרות

17 5 2 1  11 

 מדגמים0עיצובים

 2 1   4 

 סימני מסחר

41 15 6  4 71 

מלוגיםו ות  עדת פיצויים

1      

 ב. ערעורים
 36גרף | 

והפוסקת  לבית המשפט המחוזי על החלטות רשם הפטנטים, סגנית הרשם  מספר הערעורים שהוגשו 
 1117–1113בקניין רוחני בשנים 

 .חסרח וודיי הכן כתיין כעל ם ודיידי הצדעל מדווחים הם לם אינו צד הרש"ע שברם ועוריערעל נים תונ
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 37גרף | 
דין שניתנו בבית המשפט המחוזי בערעורים על החלטות רשם הפטנטים, סגנית הרשם  תוצאות פסקי 

 1117–1113והפוסקת בקניין רוחני בשנים 

 אחר נדחה התקבל0התקבל בחלקו
ערעורים שנמחקו 0 סגירת התיק בפשרה 0 התיק הוחזר לדיון מחדש 0 המערער ביקש לחזור בו   –"אחר"

כי  ייתכן  כן  ועל  הצדדים  ידי  על  מדווחים  להם  צד  אינו  שהרשם  ובר"ע  ערעורים  על  נתונים  מהערעור. 
 הדיווח חסר.

 15 |טבלה 
 1117–1114בקשות רשות ערעור שהוגשו לבית המשפט העליון בשנים 

מספר בקשות לרשות ערעור  שנה
 שהוגשו לביהמ"ש העליון

מספר ההחלטות/פסקי הדין 
 שהתקבלו

1114 1 1 
1115 4 2 
1116 1 2 
1117 2 2 

 נתונים על ערעורים ובר"ע שהרשם אינו צד להם מדווחים על ידי הצדדים ועל כן ייתכן כי הדיווח חסר.
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 מחלקת משאבי אנוש

וכן  וחובותיהם  העובדים  זכויות  למיצוי  פועלת  הפטנטים  ברשות  והדרכה  אנוש  משאבי  מחלקת 
קריטריונים  המדינה,  שירות  תקנון  הוראות  פי  על  החברתיים  ובשירותים  ברווחה  בטיפול  עוסקת 
במשרד  האנושי  ההון  לניהול  בכיר  סמנכ"ל  להנחיות  ובכפוף  המדינה  שירות  בנציבות  שאושרו 

 13נשים, במהלך השנה גוייסו  112עובדים מתוכם  165מנתה הרשות  1117המשפטים. בסוף שנת 
 עובדים למחלקות השונות,

המחלקה מופקדת על מכלול הפעילויות בתחום הטיפול במשאב האנושי החל מקליטתו של העובד 
ועד לפרישתו, טיפוח ההון האנושי וטיוב כוח האדם במטרה ליצור סביבת עבודה נעימה, מאתגרת 

 ופורייה. 

עובדי  לכלל  שנתי  הדרכה  מערך  הקמת  הכולל  ההדרכה,  נושא  על  המחלקה  אמונה  כך  על  נוסף 
 הרשות, אשר נבנה על ידי מיפוי צורכי היחידות השונות ברשות. 

ואמונה על הרחבת הידע  מחלקת משאבי אנוש אחראית לתוכנית עבודה מורחבת לעובדי הרשות 
 הארגוני.

 מפעילויות האגף:

ויקבץ   -  תכנון מבנה ארגוני הנדרשות  לכל הפעילויות  ארגוני שיספק את התשתית  פיתוח מבנה 
 אותן יחדיו בדרך שתעודד שילוב ושיתוף פעולה, ותאפשר תקשורת וקבלת החלטות יעילות.

וקליטה ימים פתוחים למועמדים, פרסום מודעות בעיתונים   -  גיוס  ארגון  וועדות בוחנים,  ראיונות 
וביצועים   הכנת סרטוני תדמית של הארגון. הערכות עובדים  עיתי   -ובאמצעי מדיה שונים,  תהליך 

והמצופים  הנדרשים  והביצוע  התפקוד  שבין  ההתאמה  מידת  את  לשנה  אחת  לבחון  שנועד 
מהעובדים לבין תפקודם וביצועיהם בפועל, ולחולל פעולות לשימור הישגים, לצמצום פערים אם 

 ישנם, לשיפור ביצועים ולעידוד מצוינות.

ארגוניים ולצרכי   –  שינויים  להתפתחויות   בהתאם  תקן  ושינויי  משרות  להתאמת  פועל  האגף 
 הארגון המשתנים מעצם היותו ארגון דינאמי, חדשני ומחייב שינויים.

פרידה מפורשים,   –  רווחת הפרט אירועי  זה  ובכלל  לעובדים  אירועים שונים  והפקת  ייזום, תכנון 
 הרמת כוסית בחגים, ימי גיבוש יחידתיים, שיחות אישיות עם עובדים בהתאם לצורך. 

והעשרתי;  קורסי אנגלית,   תכנית הדרכה שנתית בהתאם ליעדי הרשות בתחום הליבה המקצועי 
קורסים בתחומי המדע שונים כגון: כימיה, ביולוגיה, פיזיקה, מכניקה, תקשורת ואלקטרוניקה. בניית 
ימי  קורסים,  השתלמויות,   , מצוינות  תפיסת  להקניית  ארגוני  הדרכות  מערך  וניהול  הדרכה  תכנית 

 הכשרה , הרצאות להעשרה ולימודים חיצוניים.

 מטרות ההדרכה לשנה הקרובה: 
 .הבניית קורסים מקצועיים והענקת ידע מקצועי בתחומי המדע השונים 
 .עידוד חשיבה יצירתית ותהליכים של חדשנות 
 .העמקת הקשרים בין העובדים בתפקידים רוחביים 
 .למידת עמיתים ויצירת צוותי ידע והפריה בקורסים השונים 
 .פיתוח צוותי הנהלה, העשרת צוות הניהול הקיים ויצירת שפת ניהול אחידה 
 .חיזוק תרבות ארגונית, שיתופית ויצירתית 
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 41גרף | 
 פילוח עובדי רשות הפטנטים לפי תפקידים

 PCT 5בוחני 

 3בוחני עיצובים 

 5משפטנים 

 15בוחני סימני מסחר 

 13מחר 

 בוחני פטנטים
116 

 15מנהלי 

 41גרף | 
 פילוח השכלה של עובדי רשות הפטנטים

 ללא תואר
16 

 בעלי תואר
 17שלישי 

 בעלי תואר
 71שני 

 בעלי תואר
 31ראשון 
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 מחלקת תקציב ולוגיסטיקה

מחלקת תקציב ולוגיסטיקה ברשות אחראית על תחום הרכש והתמיכה הלוגיסטית בכלל פעילויות 
 הרשות.. המחלקה נושאת באחריות תקציב הרשות. 

. בין היתר, 13.11.1114מיום    2511רשות הפטנטים פועלת כסוכנות ביצוע מכוח החלטת ממשלה  
 המשמעות הארגונית היא שהוצאותיה של הרשות מותנות בהכנסותיה. 

 כלל הכנסות הרשות מקורן באגרות.

הולך  הכנסות  ופטנטים. תחום  סימני המסחר  הוא מפעילותה בתחום  עיקר מקור הכנסות הרשות 
ה בתחום  הפעילות  הוא  ביןPCT-וגדל  בקשות  הגשת  אגרות  בצד  אשר  את -,  גם  כוללת  לאומיות 

 לאומית שמבצעת הרשות.-ההכנסות מאגרות, המשולמות בגין פעילות החיפוש והבחינה הבין

מרץ   חודש  בסוף  נאספו  הנתונים  כי  על 1111)יוער  מסתמכים  והם  מאושר  דוח  אינם  הנתונים   .
 צירוף מידע ממספר מערכות ממשלתיות פנימיות במועד האמור(. 
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 16 |טבלה 
 1117הכנסות והוצאות רשות הפטנטים לשנת 

 9109 הכנסות

 24,713,477 הכנסות מאגרות פטנטים

 34,131,215 הכנסות מאגרות סימני מסחר

PCT 3הכנסות מאגרות  , 6 2 3 , 4 1 4 

1 הכנסות מאגרות מדגמים , 1 6 6 , 5 4 3 

 111,671,275 סה"כ הכנסות

 9109 הוצאות

הוצאות כוח אדם ועבודה בלתי 
 צמיתה

-16,334,111 

 הוצאות תפעול
 )רכש, מחשוב, השתלמויות(

-11,121,712 

3- הוצאות דיור ,617 ,11 1 

 42,214,113- סה"כ הוצאות

 41גרף | 
 1117–1116התפלגות הכנסות מאגרות במחלקת פטנטים 

1116 1117 

חידוש שני    אחר
 שנים( 11-5)

חידוש 
-12שלישי )

 שנים( 11

חידוש רביעי 
(16-13 

 שנים(

 11-חידוש ל
 שנה

חידוש 
התחלתי )עד 

 שנים( 4

חידוש אחרון 
(11-17 

 שנה(

הגשת בקשה 
לרישום 

 פטנט

אגרת קיבול 
בקשה לפי 

 31תקנה 

 

 1116שנת   1,535,311 11,226,614  2,541,241  1,115,117  275,113  4,111,111 3,121,447  3,332,254  3,144,135

 1117שנת   1,733,514  13,114,216  2,517,567  1,127,151  311,441  4,111,717  3,657,711  3,644,453  3,611,311

 שינוי 51 111 11- 11 11 11 111 41 111

של   עלייה  יש  הפטנטים,  מחלקת  בהכנסות  גידול  לראות  בקשה   111ניתן  הגשת  מאגרות  בהכנסות 
 לרישום פטנט.
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 42גרף | 
  PCT8102–2019 ת לקבמחת רוגמאת כנסות הפלגותה

1116 1117 

miscellaneous Priority 
Document 

Fee 

Preliminary 
Examining 

Fee 

Late 
Payment Fee 

ISA 
Additional 

fee 

Search Fee-
IL (US&IL 

applicants 
via WIPO) 

Transmittal 
Fee 

Search Fee - 
IL 

 

 1116שנת   3,111,396  774,341  1,424,024  28,200  6,293 119,336 28,810 0

1,599  33,770 128,004 4,147   35,586  1117שנת   3,252,804   791,592  1,598,104 

- 17% 7% -34%  שינוי 10% 2% 12% 26% 

מחלקת   ישראל   PCTהכנסות  את  וביקשו  בארץ  שהוגשו  ישראלים  מבקשים  של  מבקשות  הנובעות 
 111כרשות חיפוש עלו באופן משמעותי בשיעור של 

 43גרף | 
 1117–1116התפלגות הכנסות מאגרות במחלקת סימני מסחר 

1116 1117 

בקשת  אחר
 התנגדות

בחינה על 
 אתר

שינוי  הארכת מועד  חיפוש
 ברישום

בקשות  חידוש לאומי
 לאומי

בקשות + 
-חידוש בין

 לאומי

 

484,391 121,562  1,050,435  612,161 370,037  1,043,422   20,639,886  1116שנת  17,531,125 12,183,115 

 1117שנת  11,114,614 11,121,151 16,373,631 1,141,432 144,372 641,311 953,262 116,541  427,719 

 שינוי 61 11 111- 111 11- 41 71- 31- 111

לאומיות הן חלק ניכר מההכנסות של המחלקה ויש -הכנסות מחלקת סימני מסחר שמקורן בבקשות בין
בהכנסות מאגרות אלו. עלייה נוספת בהכנסות מאגרות ניתן לראות בהכנסות מאגרת שינוי   61גידול של  

 111עלייה בשיעור של  –ברישום 
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 44גרף | 
 1117–1116התפלגות הכנסות מאגרות במחלקת עיצובים )מדגמים( 

1116 1117 

מופחתת  אחר
לרישום עיצוב 

 לזכאים

הארכת מועד 
 מנהלית

מופחתת 
 בקשה למדגם

חידוש תקופה 
 שנייה

חידוש תקופה 
 שלישית

חידוש תקופה 
 רביעית

חידוש תקופה 
 רביעית

 

 1116שנת  311,122 66,151 121,141 111,131 37,754 21,511 14,311 11,616

 1117שנת  241,411 41,171 137,316 123,246 1,661 15,171 42,341  41,123

 שינוי 111- 161- 111 141 731- 111- 1711 671

, לעומת קיטון 1711הכנסות מחלקת מדגמים מאגרה מופחתת לרישום עיצוב לזכאים עלו בצורה ניכרת  
זאת ניתן להסביר עם כניסתן   731משמעותי בהכנסות מאגרה מופחתת בבקשה למדגם עם ירידה של  

 של אגרות העיצובים.
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 תחום האיכות ברשות
רשות הפטנטים רואה במערכת האיכות מרכיב חיוני ואמצעי לשיפור השירות הניתן למבקשי הגנה 

-על הקניין הרוחני, באמצעות רישום פטנטים, עיצובים, סימני מסחר וכינויי מקור והגשת בקשות בין
 . פעילות זו מתבצעת באמצעות:PCT-לאומיות במסלול ה

הבוחנים  .1 לעבודת  ישירות  הקשורות  עבודה  )הוראות  מחייבים  עבודה  והוראות  נהלים  כתיבת 
 בכל המחלקות פורסמו לציבור ונמצאות באתר האינטרנט של רשות הפטנטים(.

מכתבי  .2 מזכירות,  עבודת  בפנקסים,  שינויים  בחינה,  דוחות  הרשות:  פעילויות  כלל  על  בקרה 
 הרשות לציבור ופעולות פנימיות בתהליכי העבודה.                                                                            

 מדידת איכות השירות וייזום פעולות לשיפור. .3

תחומי   1117בשנת   בכל  לטיפול  מקסימליים  זמנים  מופיעים  ובה  שירות  אמנת  לציבור  פורסמה 
 פעילות הרשות.

ניתן   יהיה  ואם  השירות,  באמנת  המוצהרים  בזמנים  לעמוד  מתחייבים  ברשות  את   –אנו  לקצר 
 הזמנים.

עם הסמכתה של מחלקת הפטנטים.   1111החלה בשנת    ISO 9001הסמכת הרשות לתקן האיכות  
הוסמכה   1114–1111לאחר כשנה, הוסמכו כל מחלקות ופעילויות הרשות לתקן האיכות. בשנים  

איכות   לתקן  ובשנים  1116)מהדורת    ISO 9001:2008הרשות  לתקן   1117–1115(  הוסמכה 
ISO 9001:2015 (.1113, )מהדורת 

ידי גוף חיצוני מסמיך )מכון התקנים  בהתאם לדרישות התקן, בכל שנה מבוצע מבדק הסמכה על 
 הישראלי(. 

 ההסמכה לתקן האיכות יצרה שינויים רבים במחלקות ובפעילות הרשות:
 ביצוע בקרות איכות ל"תוצרי" הרשות ולכלל הפעילויות ברשות. .1
 כתיבה, פרסום ועדכון שוטף של הוראות עבודה, עבור כלל המחלקות ופעילויות הרשות.  .2

 בזכות מערכת האיכות ברשות קיים שיפור ניכר בכל תחומי פעילויות הרשות.  

הבין בסטנדרטים  הרשות  פעילות  את  הציבה  האיכות  לתקן  הרשות  הגבוהים -הסמכת  לאומיים 
 לאומיות מקבילות.-ביותר, כמקובל ברשויות חיפוש ובחינה בין

 פעילויות שוטפות במערכת האיכות
 עדכון שוטף של נוהלי האיכות והוראות העבודה בכל מחלקות הרשות.  .1
 מ"תוצרי" הרשות בכל המחלקות ופעילויות הרשות. 31בקרה של לפחות  .2
 קיום הדרכות שוטפות לכלל עובדי הרשות. .3
 עריכת סקר שביעות רצון לקוחות. .4
 עריכת סקר שביעות רצון לעובדי הרשות. .5
הפעילויות  .6 פטנטים בתחומי  ועורכי  דין  עורכי  עם  לציבור(  )פתוחות  פגישות תקופתיות  קיום 

 של הרשות.
 טיפול בפניות0תלונות לקוחות. .7
סיכונים   .8 בהתאם   SWOT – Strengths, Weaknesses, Opportunities Threatsהערכת 

 לדרישות התקן. 
 עריכת מבדקי איכות פנימיים בכל מחלקות הרשות ופעילויותיה. .9

 עריכת מבדק הסמכה למערכת האיכות, על ידי גוף חיצוני מסמיך )מכון התקנים(. .10
 WIPO.השתתפות בפורום איכות מטעם  .11
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 יצירת קשר רשות הפטנטים

 כתובת
 74731,  מלחה ירושלים, 3, הגן הטכנולוגי, בניין מס' 1אגודת ספורט הפועל 

 טלפון
 151-1715111נתב שיחות לכלל המחלקות  –מרכזייה 

 תיאור תפקידים פקס מספר טלפון מחלקה

מחלקת פטנטים 
 )מזכירות(

151-1715111 
151-1715111 

טיפול בבקשות  11-4245552
חדשות לפטנט, 

ארכות, חידושים, 
 החזרי תוקף ועוד

מחלקת פטנטים 
 )בוחנים(

151-1715131 11-4245552   

-הגשת בקשות בין PCT 151-1715112 11-4246151מזכירות 
לאומיות והסבר לגבי 

 כניסה לשלב לאומי

מזכירות סימני 
 מסחר

151-1715153 
151-1715171 
151-1715155 

טיפול בבקשות  11-4245114
חדשות לסימני מסחר, 

ארכות, חידושים, 
 החזרי תוקף.

מזכירות עיצובים0 
 מדגמים

151-1715136 
151-1715133 

טיפול בבקשות  11-4245555
חדשות למדגם, 

 ארכות, חידושים ועוד

 151-1715175 בית הדין
151-1715111 

11-4245516   

לשכת רשם 
 הפטנטים

1511715174 11-4245116   

 ל פניות ציבור”דוא

 מר משה כהן אחראי פניות ציבור
patent@justice.gov.il 

 מחלקת קשרי חוץ 
IntlILPO@justice.gov.il 
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