We are pleased to announce that The Israel Patent Office (ILPO) has joined 17
Intellectual Property Offices in a Global Patent Prosecution Highway (GPPH) pilot
arrangement, beginning January 6th 2014.
The GPPH pilot will allow patent applicants to request accelerated examination at
any of the offices involved in the pilot if their claims have been found to be
allowable/patentable by any one of the other offices involved in the pilot.
In addition to the possibility given to the Israeli applicant to accelerate his
application in leading patent offices around the world, the pilot will make the
complex examination process in different territories more efficient for the patent
offices.
The pilot is a natural continuation of the bilateral PPH and PCT-PPH arrangements
that Israel has with the U.S.A., Japan, Denmark, Canada and Finland (in the coming
days an arrangement will be installed with South Korea as well). The guidelines of
the GPPH pilot will take precedence over those of the existing bilateral arrangements
for the duration of the pilot, in instances where both countries are participants in the
GPPH pilot.
The purpose of the GPPH is to have one arrangement with the countries
participating in the pilot and with those that will join it in the future.
The pilot will use a single set of qualifying requirements and its aim is to simplify and
improve the existing PPH arrangements so that it is more accessible to the
applicants. A main advantage for a GPPH applicant over a PPH applicant is the option
to be knowledgeable of a single arrangement, instead of multiple bilateral
arrangements.
The ILPO highly considers the Israeli applicants' chance to enjoy the fruit of global
changes for improving and accelerating the examination of patent examination in
Israel and abroad.
The 17 offices involved in the GPPH pilot are IP Australia (IP Australia), Canadian
Intellectual Property Office (CIPO), Danish Patent and Trademark Office (DKPTO),

Hungarian intellectual property office (HIPO), Icelandic Patent Office (ELS), Israel
Patent Office (ILPO), Japan Patent Office (JPO), Korean Intellectual Property Office
(KIPO), National Board of Patents and Registration of Finland (NBPR), Nordic Patent
Institute (NPI), Norwegian Industrial Property Office (NIPO), Portuguese Institute of
Industrial Property (INPI), Russian Federal Service for Intellectual Property
(ROSPATENT), Spanish Patent and Trademark Office (SPTO), Swedish patent and
registration office (PRV), United Kingdom Intellectual Property Office (IPO), and
United States Patent and Trademark Office (USPTO).

For Further information on the pilot see the Global PPH section of the PPH portal
website in due course.
For further information on PPH arrangements at the ILPO, see the following link:
http://index.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/Units/patent/Madrichim/Pages/PPH.aspx

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

 משרדי קניין71 אנו שמחים להודיע על כי רשות הפטנטים בישראל שותפה ביזמה חדשנית של
Global Patent

 לעריכת פיילוט לשיתוף פעולה במסגרת הסדר,רוחני ברחבי העולם
.4172  ינואר6- אשר יחל ב,Prosecution Highway (GPPH)

 על,קיבול/ שבקשתם כוללת תביעות הניתנות לאישור, יאפשר לציבור המבקשיםGPPH -פיילוט ה
 לבקש הקדמת בחינה בכל אחד מן המשרדים,סמך בחינה אשר בוצעה באחד המשרדים שבהסדר
.האחרים הנכללים בו
מעבר לעצם האפשרות הניתנת למבקש הישראלי ליהנות מקיצור תורים משמעותי במשרדי
 יש בפיילוט לייעל את ההליך המורכב של בחינת בקשות לפטנט,פטנטים מובילים ברחבי העולם
.בטריטוריות רבות ושונות תוך שאיפה לחיסכון כפל עבודה של משרדים
 הבילטראליים הפרטניים בהםPCT-PPH - והPPH-הפיילוט הנוכחי הנו המשך טבעי להסדרי ה
 ישראל ופינלנד (בימים הקרובים יכנס לתקפו, קנדה, דנמרק, יפן,ישראל כבר חברה עם ארה"ב
 גובר ובא במקום הסדרים בילטראליים פרטנייםGPPH- הסדר ה.)הסדר גם עם דרום קוריאה
.GPPH-ככל שישנם וככל שהמדינה עמה נעשה ההסדר חברה בפיילוט ה

משמעות מרכזית של ה GPPH-היא הסדר אחד בלבד עם כל המדינות החברות בפיילוט ועם אלו
שיצטרפו אליו בהמשך.
הפיילוט יכלול מערך יחיד של דרישות מוקדמות ,ונועד לפשט ולשפר את הסדרי הPPH -
הקיימים ,כך שיהפכו לנגישים יותר למבקשים .יתרון למבקש ב GPPH-על פני ה PPH -הנו הצורך
להסתמך על מסמך אחד המגדיר את תנאי התכנית במקום להתייחס למסמכי ההסדרים
הבילטראליים אשר עד כה הלכו והתרבו.
רשות הפטנטים רואה חשיבות רבה במתן אפשרות למבקשים ישראלים ליהנות מפירות מהלכים
גלובליים לשינוי ,שיפור וזירוז בחינת הפטנטים בישראל ובעולם.
המשרדים המנויים בשלב זה בשיתוף הפעולה במסגרת הסדר ה GPPH -הינם :משרד הקניין
הרוחני של אוסטרליה ( ,)IP Australiaמשרד הקניין הרוחני של קנדה ( ,)CIPOמשרד הפטנטים
וסימני המסחר הדני ( ,)DKPTOמשרד הקניין הרוחני ההונגרי ( ,)HIPOמשרד הפטנטים האיסלנדי
( ,)ELSרשות הפטנטים בישראל ( ,)ILPOמשרד הפטנטים היפני ( ,)JPOמשרד הקניין הרוחני של
קוריאה ( ,)KIPOהמועצה הלאומית לפטנטים ורישום של פינלנד ( ,)NBPRמכון הפטנטים הנורדי
( ,)NPIמשרד הקניין התעשייתי הנורבגי ( ,)NIPOהמכון לקניין תעשייתי של פורטוגל (,)INPI
השירות הפדרלי לקניין רוחני של רוסיה ( ,)ROSPATENמשרד הפטנטים וסימני המסחר של ספרד
( ,)SPTOמשרד הפטנטים והרישום השוודי ( ,)PRVמשרד הקניין הרוחני הבריטי ( )IPOומשרד
הפטנטים וסימני המסחר של ארה"ב (.)USPTO
למידע נוסף על הסדר ה –  GPPHראו את ה  'Global PPH section' -שבאתר האינטרנט של ה –
'.'PPH portal
למידע נוסף על תכניות ה  PPH -במשרד הפטנטים הישראלי ,ראו:
http://index.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/Units/patent/Madrichim/Pages/PPH.aspx

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

