בחינה בכתב לקבלת תעודת עו"פ –  30בנובמבר 2009
עריכת פירוט פטנט :ביוטכנולוגיה
נבחן/נת יקר/ה,
לצורך עריכת פירוט קיבלת תיאור אמצאה ) (invention disclosureאותו ערך ממציא בעל ניסיון רב .בנוסף להסבריו
הממציא מצרף  3תקצירי פטנטים והתביעות הראשיות שלהם ושרטוטים המתארים את אמצאתו ,וגם הכין בעצמו רשימת
רצפים ).(Sequence Listing
אתם מתבקשים בשלב זה לערוך טיוטא ראשונה של פירוט ולכן אין צורך לעסוק בכתיבת מספר רב של תביעות תלויות
המתייחסות לאספקטים משניים של האמצאה ,אלא עליכם לכתוב מערכת תביעות אשר תכלול את כל האספקטים
החשובים ,כולל תביעות תלויות עיקריות ,מבלי לבזבז זמן על פרטים פחות חשובים.
אפשר ואף רצוי לרשום שאלות והערות לממציא בגוף הטקסט ,אך אלה צריכות להיכתב בצורה בולטת )למשל ,בכתב
מודגש ואותיות גדולות( .גם לגבי תביעות מסוימות ניתן ,אם תרצו ,לצרף הסבר קצר המבהיר לממציא מדוע תביעה
נכתבה בצורה מסוימת ,אם היא עלולה להיראות חריגה .ניתן גם לרשום צורות אלטרנטיביות של אותה התביעה ,תוך כדי
מתן הסבר מתאים.
חשוב להבין :מטרת המבחן היא לבחון את ידיעתך ויכולתך לערוך פירוט נכון עם מערכת תביעות שתתן את ההגנה
הנדרשת ,תוך ניצול מלא של התוצאות שסיפק הממציא .המסמך שייכתב הוא טיוטא ,אמנם מתקדמת ושלימה ובבדיקת
הבחינה יילקח בחשבן הזמן הקצר שעמד לרשות הנבחן לצורך עריכת הפירוט וההשלכות מכך על התוצאה ,אך על הנבחן
להפגין ידע שבהינתן זמן "רגיל" תאפשר עריכת פירוט שראוי להגישו כבקשת פטנט אמיתית.
בכל מקום בו הנך סבור/ה כי הממציא החסיר פרט חשוב )אם יהיה מקום כזה( יש להעיר על כך בגוף הפירוט ולגשר על
החוסר ברמה ראשונית כדי לא לפגום ברצף הטקסט.
המלצה :רצוי לקרוא את התיאור בהקפדה ,אף יותר מפעם אחת ,ולהגדיר לעצמכם ראשית את האמצאה ,ורק לאחר מכן
להתחיל במלאכת הכתיבה.

בהצלחה!
ד"ר כפיר לוצאטו
מדריך ניקוד:
להלן המשקל שיינתן בבדיקת הבחינה .מטבע הדברים החלוקה שלהלן מהווה אינדיקציה בלבד לחשיבות
האלמנטים השונים .ציון עובר בכל אחד משלושת הקריטריונים הראשונים ובבחינה כולה הוא  .70נבחן שייכשל
באחד משלושת הקריטריונים הראשונים לא יוכל לקבל ציון עובר גם אם במצטבר הוא השיג ציון .70
 (1הבנת מסגרת האמצאה והתוויית הגנה מתאימה לה )דהיינו ,הגדרת גבולות האמצאה ואבחנתה מהידע הקודם(40 :
נקודות
 (2מבנה נכון של מערכת התביעות 20 :נקודות
 (3הקפדה על תיאור מלא )בין אם ע"י שימוש בנתונים הקיימים ובין אם ע"י דרישת חומר נוסף ספציפי מהממציא(20 :
נקודות
 (4צורת עריכה ,קריאּות הפירוט ,עניינים פורמאליים וכל השאר 20 :נקודות

