Accelerated examination under PCT - PPH program, based on PCT international
work products established by ILPO as the ISA or IPEA

The Israel Patent Office (ILPO) is launching a new Patent Prosecution Highway (PPH)
pilot program, commencing August 1, 2013, that is based on PCT international work
products established by the ILPO as the International Searching Authority (ISA)
and/or the International Preliminary Examining Authority (IPEA).

Under the PCT PPH program, an applicant receiving from the ILPO a positive
international work product (the Written Opinion of the ISA, the Written Opinion of
the IPEA or the International Preliminary Examination Report) specifying that at least
one claim has novelty, inventive step, and industrial applicability, may request the
fast-track examination of corresponding applications.
Once the request for participation in the PCT-PPH pilot program has been granted,
the Israeli application will be processed in an accelerated manner and the applicants
may generally obtain patents in Israel faster and more efficiently.

The Guidelines, including the PPH Request Form to be used, is available on our
website:
http://index.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/Units/patent/Madrichim/Pages/PPH.aspx

Please note that the ILPO may terminate the PCT–PPH (ILPO ISA/IPEA) arrangement if the
volume of participation exceeds manageable level, or for any other reason. Notice will be
published if the PCT–PPH (ILPO ISA/IPEA) arrangement is terminated.

Any inquiries concerning this notice may be directed to pph@justice.gov.il

בחינה מואצת במסגרת תכנית ה  ,PCT – PPH -המתבססת על בחינות  PCTבינלאומיות
המבוצעות על ידי רשות הפטנטים הישראלית ,כרשות חיפוש בינלאומית ( )ISAאו כרשות בחינה
בינלאומית (.)IPEA

רשות הפטנטים הישראלית ( )ILPOהודיעה היום ,על השקת פיילוט חדש במסגרת תכנית ה -
) , PPH (Patent Prosecution Highwayהחל מה –  1באוגוסט  ,3112המתבסס על בחינות PCT
בינלאומיות ,המהוות תוצרי העבודה של ה ILPO -כרשות חיפוש בינלאומית ( )ISAאו כרשות
בחינה בינלאומית (.)IPEA

תכנית ה PCT-PPH -קובעת ,כי מבקש המקבל דו"ח בחינה בינלאומי חיובי מה – Written ( ILPO
 Opinionשל  Written Opinion, ISAשל  IPEAאו דוח בחינה מקדימה ) ,לפיו לפחות תביעה אחת
בבקשת ה  PCT -הינה בעלת חידוש והתקדמות אמצאתית וכן ניתנת ליישום תעשייתי ,רשאי
לבקש זירוז הליכי בחינה עבור בקשות ישראליות מקבילות.
עם קבלת האישור להשתתפות בתכנית ה  ,PCT-PPH -יזורז תהליך הטיפול בבקשה הישראלית,
וציבור המבקשים יוכל לקבל פטנטים בישראל בצורה מהירה ויעילה יותר.

את הדרישות המלאות להשתתפות בפיילוט וטופס הבקשה ניתן למצוא באתר רשות הפטנטים,
בכתובת:
http://index.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/Units/patent/Madrichim/Pages/PPH.aspx

רשות הפטנטים עשויה להפסיק את תכנית ה  PCT–PPH (ILPO ISA/IPEA) -במידה ונפח הפעילות
יגדל מכפי יכולתה או מכל סיבה אחרת .במקרה כזה ,תפורסם הודעה לידיעת הציבור.

לשאלות ובירורים בנושא ניתן לפנות לכתובת pph@justice.gov.il

