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871-99-2020-000254
ט"ו שבט תש"פ
 10פברואר 2020
אל :ציבור המבקשים ,עורכי הפטנטים ועורכי הדין
מאת :אופיר אלון ,ראש רשות הפטנטים

הודעה

הנדון :הודעה בהתאם לחוזר רשם - 039/2020עדכון הוראות העבודה לבחינת בקשה לפטנט
מהדורה חדשה של הוראות העבודה שלהלן ונספחיהן בעניין בחינת בקשה לפטנט ,הועלו לאתר
האינטרנט של רשות הפטנטים ,כדלקמן:
 .1מהדורה  4של הע' -ב – 23.1/נספח ב – סעיף  3לחוק – אמצאה כשירת פטנט;
 .2מהדורה  7של הע' -ג – 23.1/נספח ג – סייג למתן פטנט;
 .3מהדורה  4של הע' -ה – 23.1/נספח ה – סעיפים  9 ,2ו 19 -לחוק חפיפות;
 .4מהדורה  9של הע' -יא – 23.1/נספח יא – התביעות;
 .5מהדורה  10של הע' -יג – 23.1/נספח יג – בחינת בקשה לפי פטנט מקביל;
 .6מהדורה  4של הע' -ט"ז – 23.1/נספח ט"ז– שימוש בסייגים בתביעות בקשת פטנט;
 .7מהדורה  1של הע' -כ – 23.1/נספח כ – דגשים בבחינת בקשות הנוגעות לנוגדנים;
 .8מהדורה  9של הע' – 23.3 -ראיון עם בוחן במהלך בחינת בקשה לפטנט;
 .9מהדורה  6של הע' – 23.7 -בקשה להקדמת בחינה;

להלן השינויים העיקריים שנערכו בהוראות העבודה:
א .הע' -ב – 23.1/נספח ב – סעיף  3לחוק – אמצאה כשירת פטנט
הוספת דוגמאות בתחום לימוד מכינה ובינה מלאכותית.
ב .הע' -ג – 23.1/נספח ג – סייג למתן פטנט
הוספת סעיף הנוגע לשיטות טיפול המשלבות או מיושמות ע"י מערכת מחשב.
ג .הע'  -ה – 23.1/נספח ה – סעיפים  9 ,2ו 19 -לחוק  -חפיפות
 .1שינוי הקריטריון לציון ליקוי בנוגע לסעיף  2לחוק לבקשות בעלות אותו תאריך.
 .2עדכון ההנחיות בדבר האפשרות לדחיית הבחינה (בעקבות עדכון חוזר רשם )034/2017
ד .הע' -יא – 23.1/נספח יא – התביעות
תיקון הדוגמה בסעיף  4.9.5לצורך התאמתה לתוכן הסעיף.
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ה .הע' -יג – 23.1/נספח יג – בחינת בקשה לפי פטנט מקביל
עדכון בנוגע לליקויים שיש לציין במסגרת בחינה לפי סעיף (17ג) לחוק.
ו .הע' -ט"ז – 23.1/נספח ט"ז– שימוש בסייגים בתביעות בקשת פטנט
התיקון מבדיל בין סייג המחריג היקף שלא תואר בפירוט הבקשה ובין סייג המחריג היקף
שתואר בהיקף הבקשה.
ז .הע' -כ – 23.1/נספח כ – דגשים בבחינת בקשות הנוגעות לנוגדנים
נספח חדש בנושא נוגדנים.
ח .הע' – 23.3 -ראיון עם בוחן במהלך בחינת בקשה לפטנט
עדכונים בנוגע לעניין תיעוד סיכום הראיון (הוספת אפשרות הקלטה ושינוי נוהל העברת
הסיכום למבקש לפני קליטתו במערכת).
ט .הע' – 23.7 -בקשה להקדמת בחינה
עדכון תאריך הודעת הרשם  +הוספת הבהרה בנוגע לבקשות שעבורן על הבוחן לערוך דו"ח
חיפוש.
הנוסח המלא של ההוראות והשוואה למהדורה הקודמת מצויים באתר הרשות בקישור:
http://index.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/Units/patent/HoraaotAvoda/Pages/Bhina.aspx

תחולה:
תוקף עדכון ההוראות יחל עם מועד פרסומן ,ביום  ,10.02.2020ויחול הן על בקשות בבחינה
ראשונה והן על בקשות בבחינה חוזרת.
למען הסר ספק ,בהתאם למצוין בעדכון ( )1לחוזר רשם -034/2017פטנטים ,בבקשות בהן הועלה
ליקוי לפי סעיפים  2או  9לחוק לפני  01.01.2020ניתן לבקשת את דחיית המענה לליקוי זה עד
הסרת הליקויים הנוספים לפי פרקים ב' ו-ג' לחוק.
ב ר כ ה,
אופיר אלון

ראש רשות הפטנטים
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