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סימוכין871-99-2020-000454 :
אל :ציבור המבקשים ,עורכי הפטנטים ועורכי הדין
מאת :אופיר אלון ,ראש רשות הפטנטים

הודעה

שלום רב,
הנדון :הודעה בדבר הקדמת בחינה עבור בקשות לפטנט העוסקות בהתמודדות עם נגיף הקורונה
 .1רשות הפטנטים רואה לנגד עיניה את המאמץ הלאומי והבינלאומי למציאת פתרונות
טכנולוגיים להתמודדות עם נגיף הקורונה.
 .2על מנת לסייע למבקשים הפועלים בתחום חשוב זה מודיעה בזאת רשות הפטנטים כי בקשות
לפטנט שמטרתן לאבחן ,לטפל ,למנוע או למגר בדרך אחרת את נגיף הקורונה תיחשבנה בקשות
ירוקות ולפיכך תקבלנה עדיפות בבחינתן בהתאם להוראות פרק ג' לחוזר הרשם – 034/2017
פטנטים .בחינתן של בקשות פטנט כאמור תחל תוך שלושה חודשים ממועד סיווג הבקשה
כירוקה.
 .3בהתאם להראות החוזר ,המגיש בקשה לפטנט המבקש כי בקשתו תסווג כבקשה ירוקה ,יצרף
לבקשה לפטנט מכתב המבהיר בקצרה כיצד האמצאה המתוארת בבקשה מקדמת את המניעה,
הטיפול והמיגור של נגיף הקורונה.
 .4למען הסר ספק ,לא יראו בקשה כאמור בפרק זה כבקשה לבחינה על-אתר בהתאם לתקנה 35
לתקנות ועל כן לא תשולם בגינה אגרה נוספת.
 .5נבקש להזכיר עוד כי בהתאם להוראות התוספת השנייה לתקנות הפטנטים (נוהלי הרשות,
סדרי דין ,מסמכים ואגרות) ,התשכ"ח –  ,1968סוגי מבקשים מסוימים זכאים להנחה בשיעור
של  40%באגרת ההגשה ,כדלקמן:
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"מבקש שאינו חברה ואינו שותפות ,או חברה או שותפות שמחזור עסקיה בשנה
הקודמת לא עלה על  10מיליון שקלים חדשים או מוסד שהוכר לפי סעיף  9לחוק
המועצה להשכלה גבוהה ,התשי"ח( 1958-להלן – חוק המועצה להשכלה גבוהה)
או חברה למסחור טכנולוגיה שהיא בבעלות מלאה של מוסד כאמור ,אשר עיסוקה
בהגנה ובניהול של הקניין הרוחני הנובע מאמצאות אשר פותחו באותו מוסד,
המגישים בעד אמצאה מסוימת בקשה ראשונה לפטנט".
 .6אנו שבים ומזכירים כי הנהלת רשות הפטנטים ועובדיה עושים את כל המאמצים על מנת
להמשיך וליתן לציבור את כל שירותי הרשות.

ב ב ר כ ה,

אופיר אלון
ראש רשות הפטנטים
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