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תזכורת

מצגת זו איננה יעוץ משפטי או פטנטי
בתהליך ייעוץ משפטי מפגישים את החוק עם העובדות הספציפיות שלכם

פנו לעורך פטנטים או עורך דין לפי העניין



על מה נדבר היום
עורכי פטנטים - מה הם אוהבים ומה הורס להם את היום

קניין רוחני מנקודת מבטו של הלקוח (המשתמש!)
זמר ארבע השאלות

IP מהם אירועי
IP הרגלי היגיינה לזיהוי וטיפול באירועי

 
שאלות - בין הפרקים בדיבור ובכל זמן בכתב. 

לא כל השאלות יענו אבל אפשר לפנות אחר כך אם מישהו מוכן/ה לשתף מניסיונו, נשמח
להדגים יחד איתו איך כדאי להתמודד עם הסיטואציה הספציפית.

 
 



מה עושה לי את היום?
רעיונות מתוחכמים, מגניבים, חדשים וחכמים

רעיונות עם פוטנציאל לשנות את העולם
טכנולוגיות מסובכות

מצבים משפטיים ועסקיים מעניינים
הזדמנות לעזור ללקוח ללכת רחוק או בצורה חדשנית

לפגוש אנשים שחושבים אחרת, מעניין
להצליח להציל מקרה קשה



מה הורס לי את היום?
לגלות שהרעיון כבר פורסם

 ולא סתם - על ידי הלקוח
 ולא רק - היה גם אפשר למנוע בקלות

 ואז - מההר יוצא עכבר
 

לכן שמנו לעצמנו מטרה להקטין את מספר המקרים האלה
זה יעשה לי את היום, וטוב גם ללקוחות

 



קניין רוחני מנקודת המבט
של הלקוח

מה זה קניין רוחני?
פטנטים, סימני מסחר, מוניטין, סודות מסחריים, זכויות יוצרין,

עיצובים
נוסיף גם "מידע" ו"ידע"

קניין רוחני מצדיק מעל 50% ולפעמים מעל 80% מהערך של חברות
עתירות ידע

לקניין רוחני יכול להיות גם פוטנציאל שלילי - לדוגמא, לחברה יכולים
להיות מספר סודות שפרסום כל אחד מהם יפגע בערך החברה הרבה

מעבר לערך הישיר של הסוד לחברה
קל לאבד קניין רוחני ו/או לפספס מלכתחילה שמדובר בקניין רוחני

קניין רוחני הוא מסובך
הקשר בין עלות ותועלת לא ברורה

אז מה הפתרון?
 



הפתרונות המקובלים
להתעלם מקניין רוחני

מפה התחלנו - בהרבה חברות יגרם נזק משמעותי ו לטווח ארוך
להשקיע קצת ואז להתעלם

הנזק מתחיל להתפתח די מהר ולהצטבר, במיוחד בחברות דינמיות
לתת למישהו חיצוני בחברה (עורך פטנטים) להתעסק

מה הוא מבין בעסק? ככה זה נראה לרוב
לתת למישהו פנימי בחברה לנהל - מדובר הרי בנכס יקר ואסטרטגי

לא קל למצוא תקציב. ואם יש מתנדב, איך ידע את העבודה?
 



קניין רוחני הוא נכס שהינו:

עם פוטנציאל
אסטרטגי

קל לפגיעה צריך תשומת
לב ניהולית

יקר ערך ייחודי

נחדד



הפתרון - דרישות
קיבלנו השראה מספר שכתב רופא שיניים על הגיינת הפה וטיפול מונע:

 Ignore Your Teeth and They Will Go Away
לפתח הרגלי קניין רוחני שהם קלים לביצוע וקל לזכור אותם, ובמיוחד את התזמון

המתאים להם
חיפשנו משהו מסוג פרטו: 20% מאמץ שיתן 80% תועלת, או לפחות מניעת בעיות

כלי שיעודד תשומת לב מינימלית
כלי שלא ידרוש עקומת למידה קשה או יותר מדי תשומת לב

כלי שיעזור לאחראי על קניין רוחני ולמקבלי החלטות ללמוד עם הזמן
על שימוש בקניין רוחני

IP רגישות לאירועי
על מעקב אחר תיק קניין רוחני קיים



הפתרון - מבנה

 IP זיהינו מצבים נפוצים בהם יש אירוע
בנינו רשימת שאלות כן/לא לזיהוי המצבים

זיהינו תהליכים בולטים עם נקודות התערבות לקניין רוחני
הגדרנו בעיות/הזדמנויות בכל מצב

סידרנו את כל השאלות על שני דפים
הערכה - 20 דקות, פעם בשבוע יספיקו לגלות האם קורה אירוע IP שאולי מצדיק התייחסות

לשיקול החברה האם ההתייחסות היא פנימית או חיצונית
ניתן לקוות שהחברה תשנה תהליכים פנימיים לאור המצבים שיוצפו 

 

הכלי הוכן ע"י עורכת הפטנטים יעל בנין-אלישע בתמיכת שאר מחלקת מכשור רפואי במשרד
ארליך את פנסטר

בנוסף כדאי שיהיו בחברה גם כללי עבודה שתומכים בקניין רוחני וגם תרבות ארגונית שכזו. בין
היתר, גם לעודד עובדים לזהות קניין רוחני פוטנציאלי ולהציף אותו.



מבט 10,000 רגל - פרטים בהמשך



זמר ארבעת השאלות

האם יש כאן קניין רוחני שניתן להשגה
איך אני שומר על הקניין רוחני שלי

איך אני נמנע מקניין רוחני של אחרים
איך אני משתמש (או יכול להשתמש) בקניין הרוחני שלי

לדעתי משתמש של קניין רוחני צריך להחזיק בתודעה ארבע שאלות
:IP בנושא

 



מתי לחשוב על קניין רוחני  
IP אירועי

לו הדבר תלוי בי - תמיד
 IP בתור כלי אסטרטגי יש כל הזמן הזדמנויות להשתמש או לשפר את מצב ה
מצד שני, ה IP הוא גם פגיע (בין אם מדובר בגורמים מחוץ לחברה או בתוכה)

נקל על הציבור
נזהה מצבים בהם יש השפעה או הדדיות פוטנציאלית משמעותית בין IP ומצב או מעשי

החברה
כאמור - 80/20
נמפה מצבי IP לפי:

סוג ההשפעה של האירוע על קניין רוחני
סוג האירוע

לרוב IP לא משפיע או מושפע לבד, אלא מתקיים (בתיאום?) עם פעילות אחרת
יש לאזן התייחסות לקניין רוחני ולשיקולים אחרים

אבל, בבקשה מכם, תהיו מודעים לשיקולי קניין רוחני
 



הזדמנות לקניין רוחני חדש או למיקוד הקיים
בעלות וזכויות

המצאתיות
מריבות

כסף ויחס עלות תועלת בין הערך ש ה IP מעניק לחברה, ובין עלותו

חילקנו לחמש משפחות של תוצאות:

 

IP תוצאות של אירועי



קיימת הזמנות לייצר קניין רוחני חדש ובעל ערך
קיים צורך לייצר קניין רוחני חדש

קיים צורך או הזדמנות למקד קניין רוחני קיים לצרכי החברה
 

כמובן שאחרי זיהוי הקניין הרוחני, יש להפעיל שיקולי עלות תועלת על מה וכמה לייצר
 

הזדמנות לקניין רוחני חדש או
למיקוד הקיים



יש סיכוי לאבד או לקבל בעלות על קניין רוחני
יתכן שהפעילות העסקית היא בעצם פעילות קניין רוחני

לאיזה זכויות החברה תזדקק
יש צורך להחליט על חלוקת בעלות וזכויות אחרות בקניין רוחני

כאשר יווצר קניין רוחני- למי הוא יהיה שייך?
 

התחשבות בנושאי בעלות עלולה להשפיע מהותית על מבנה עסקה
לרוב כדאי לשלם על זכויות קניין רוחני

 

בעלות וזכויות 



קניין רוחני קיים יפגע ע"י הפעילות
קניין רוחני עתידי או פוטנציאלי יפגע ע"י הפעילות

יצירת בסיס שיעזור לקבל קניין רוחני
 

חלק ניכר מהפעולות שפוגעות בקניין רוחני נעשות בהיסח הדעת ומניעת הפגיעה היא ללא עלות
משמעותית

אבל חלק ניכר לא פחות מהפגיעות נגרם על ידי סתירה בין מטרת הפעולה וקניין רוחני
 

המצאתיות או פגיעה בקניין עצמו



הפעילות תעודד מתחרים
הפעילות תעזור למתחרים להשתמש בקניין הרוחני שלהם נגד החברה

הפעילות תחרחר ריב
הפעילות תפגע ביכולת להתמודד בעת ריב

הפעילות תייצר מצב של ריב
הפעילות תמנע ריב

קניין רוחני הוא מניעתי ברובו - למשל, פטנט נועד למנוע מהמתחרה את מה שהמתחרה ירצה
לעשות

צריכים בכל עת לחשוב על ההשלכות למצבי ריב 
חשוב לנצל קניין רוחני בכלל ובמיוחד כשיש סיכוי למריבה, לפוטנציאל עסקי - לשיתופי פעולה,

ליצירה של ותמיכה בעסקאות למתן רישיונות, לרכישה, וכד'.
 

מריבות



הפעילות עשוייה ליצר הוצאות IP גבוהות
הפעילות עשוייה להגדיל את השונות בהוצאות

יחס עלות תועלת לא ידוע (לרוב כי קשה לכמת את התועלת מראש)
תקציב הIP צריך שינוי מהותי

קניין רוחני עולה כסף (האמת שלא כל כך הרבה). יש מימד של כסף (ושל תזרים מזומנים) כמעט
לכל החלטה

כדאי לבנות גם תכנית וגם תקציב מוגדר, הכולל גם משאבים שאינם כסף
אסטרטגית IP זה מצויין על פיה ניתן לקבל החלטות על הוצאות קניין רוחני 

 
 

כסף



סוגי אירועים שיש בהם מימד
IP

פרסום (של מושא הקניין)
מנהל וכח אדם

השקעה
מוצר (כולל, ולא רק, פיתוח)

שוק ותחרות
 



פטנט יכול להתקבל (בהרבה מדינות) רק אם הוא היה חדש בזמן שהוגש
 ABSOLUTE NOVELTY - לא יינתן פטנט אם הרעיון אינו חדש בכל מקום בעולם

תלמוד בבלי: אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין … בדבר שאין העין שולטת בו
העין של מי?

אם לא היה סמוי - אין פטנט
אם לא יהיה סמוי - יעתיקו, ישפרו, יחסמו, יעקפו

העין שלכם צריכה תמיד להביט…

הבעיה הכואבת ביותר ולכן גם ראשונה

 

פרסום



אנשים צריכים לדעת ולהבין IP לפחות ברמה מינימלית
IP אנשים יכולים לגרום לזליגה פנימה והחוצה של

IP אנשים מחוץ לחברה הם גם מקור ל
על כסף ותקציב כבר דיברנו

לא דיברנו על אינטגרציה של IP עם תהליכי קבלת החלטות (כולל אסטרטגיות)

קניין רוחני מחובר לאנשים

 

מנהל וכח אדם



קניין רוחני נבדק בהשקעה
קניין רוחני עשוי לעודד השקעה
לוקח זמן לבנות תיק קניין רוחני

קניין רוחני צריך להתאים למשקיעים ולסיפור ההשקעה
גם שותף אסטרטגי או ספק או לקוח אסטרטגי נחשבים השקעה

 

השקעה



קניין רוחני מקביל למוצר
הקפאת תכנון או שינוי תכנון הם, לכן, אירוע

בעיות כנקודת התחלה לקניין רוחני
גם פתרונות חדשים לבעיה פתורה

גם בעיות לא טכנולוגיות
תגליות כנקודת התחלה לקניין רוחני

 
 

מוצר



קניין רוחני מיועד בראש ובראשונה נגד מתחרים
שינוי במצבם או בפוטנציאל תחרות הוא חשוב

קניין רוחני מתאים לשוק
שינוי בשוק הוא לכן אירוע

שינוי בבחירת השוק או בהבנת השוק הוא גם אירוע
פניות מלקוחות או שותפים יכולים להעיד על שינוי בשוק או תחרות

 
 

שיווק ומתחרים



ניסויים (בבני אדם, בשוק)
סבב השקעה

השקת מוצר/אתר/כנס
מכירות

אישור מגוף רגולציה
הגשת פטנט

מתן או קבלת רשיון לקניין רוחני

כאמור, לוקח זמן לבנות תיק קניין רוחני. תהליכים נפוצים בחברות הזנק ובחברות עתירות ידע
מגדירים "זמני החלטה" שבהם כדאי להתייחס ל IP כדי שה IP יהיה מוכן בזמן.

יש למלא את התאריכים וכל שבוע לבדוק גם אם התאריך הגיע וגם אם צריכים לעדכנו. 

כל חברה מוזמנת להוסיף תהליכים משלה.
 

תהליכים שנכללו בכלי



בשלב ההכנה לניסוי מתבררים פרטים רבים הקשורים לדרך הנכונה להשתמש בהמצאה
הניסוי עצמו עשוי לגלות תגליות חדשות או אפילו רק פרטים חשובים

תוצאות ניסויים עשויות לתמוך ולסייע בקבלת הגנה על הקניין הרוחני בהמשך
ביצוע הניסוי לרוב כולל מעורבות של גורמים חיצוניים שקשה לחיבם בסודיות או בהעברת

בעלות על קניין רוחני שנוצר
 

ניסויים



כאמור, רצוי שתהיה התאמה בין תיק הקניין הרוחני וסיפור ההשקעה
כנ"ל התאמה למה שהמשקיע מחפש

המשקיע עשוי להתעמק גם בקניין הרוחני של המתחרים, וכדאי להתכונן מראש לכך
יתכן וצריך לתקן את ה IP (למשל רישומי בעלות), כדי להחליק את התהליך

ברגע שיש כיוון לגבי ציפיות המשקיע אפשר להתחיל להתכונן
המשקיע גם עשוי לגרום לזליגה של קניין רוחני

 

סבב השקעה



פעולה זו היא פרסום משמעותי עם כל הנובע מכך
בהכנה להשקה מתבררים פרטים חשובים לגבי ההמצאה

תהליך ההשקה יכול לספק מידע שימושי לגבי החשיבות היחסית של סוגי קניין רוחני שונים
תהליך הייצור והקשר עם יצרנים יכול להציף הזדמנויות IP וכמובן, סכנות

 

השקת מוצר



מכירה כוללת אינטראקציה אינטימית עם לקוחות
ההכנה למכירה עוזרת לגילוי פרטים משמעותיים
הלקוח עשוי לספק רעיונות חדשים (ואז הם שלו) 

המשוב החוזר מן הלקוח מספק מידע בעל ערך רב שיכול להגדיר את הדור הבא של המוצר
או שיפורים בו

מכירה מעוררת את המתחרים
 

מכירות



תהליך רגולציה מהווה גם פרסום וגם הצהרת כוונות למתחרים
הצהרות שניתנות בתהליך ישמשו נגדכם בבית משפט

לעיתים עולה סתירה בין העמדה המוצגת בקניין הרוחני לבין העמדה המוצגת ברגולציה
למשל מבחינת הבדלים מ ה predicate device, במכשור רפואי
התהליך כולל לרוב הקפאה והעמקה במוצר, שמברר פרטים חשובים

 

רגולציה



לעיתים בקשת פטנט מוגשת כשגר-ושכח
הגשת בקשת פטנט היא תהליך וכוללת גם לוח זמנים לשינויים/תיקונים

תהליך הכנת המסמכים עשוי לגלות פרטים שכדאי שיוגנו או יוסתרו
אחרי הגשה כדאי לבדוק אם ההגשה עדיין נכונה

לפני פרסום הבקשה כדאי לוודא שגם תולדות הבקשה מוגנות
 

הגשת פטנט



חשוב לבדוק את השלכות הקניין הרוחני של הרשיון, גם אם איננו נראה כזה
נותן הרישיון, כדאי שיוודא שמקבל הרשיון מוגבל מכל הצדדים, כולל העתיד

מקבל הרישיון, כדאי שיחשוב על הקטנת הצורך ברשיון וכן על חסימת נותן הרישיון
ומתחרים אפשריים

רישיון הוא דבר יקר וצריך לוודא שאינו מחודש ללא צורך
 

רשיונות



שאלות?

073-7919199

Yael Banin-Elisha
    banin-elishay@ipatent.co.il

Maier Fenster
maier@ipatent.co.il 

תודה על ההקשבה.


