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כדי	לציין	את	תאריך	ההגשה	של	הבקשה	הראשונה. מכיוון 

חדשנית,  המצאתו  בהיות  תלויה  לפטנט  הממציא  שזכות 

חדשנות זו נבחנת ביחס לתאריך דין הקדימה.

זכור מונח זה. הוא ישמש אותך רבות בעתיד!

התנאים המקדימים לקבלת פטנט

"מונופולין"  זכות  מקנה  פטנט  שכל  לכך  בדומה 

שלכל  לזכור  יש  בה,  שהוגש  למדינה  בהתאם  גיאוגרפית 

מדינה יש חוקי פטנטים שונים, ולעתים יש מדינות המוכנות 

להעניק לממציא פטנט על המצאה מסוימת, בעוד אחרות 

אינן מאפשרות זאת.

יש  המדינות  לכל  כי  לדעת,  חשוב  לעיל  הנאמר  למרות 

המצאות  לגבי  מחייבים  וקריטריונים  משותפים  מאפיינים 

נעסוק  ובאלו  בהם,  לעמוד  לפטנט  הבקשה  מגיש  שעל 

כעת:

חדשנות

מדובר  שאכן  היא  פטנט  לקבלת  הבסיסית  הדרישה 

בהמצאה, כלומר חידוש כלשהו שלא היה קיים עד למועד 

הדרישה  מאחורי  הבסיסי  ההיגיון  לפטנט.  הבקשה  הגשת 

לחדשנות נעוץ ברצון להעניק פטנטים לאנשים, שהם אכן 

הראשונים שהמציאו את המצאותיהם. גם אם לא העתקת 

לפניך  עליה  חשב  מישהו  אולם  אחד,  מאף  המצאתך  את 

(ופרסם אותה), לא תהיה זכאי לקבל פטנט עליה.
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	 הגשּתָ בטרם	 בפומבי	 פורסמה	 המצאתך	 אם	 לפיכך, 

את	בקשת	הפטנט	שלך,	אזי	לא	תהיה	בה	חדשנות,	ואתה	

ממליץ  אני  המקרים  ברוב  פטנט.  לקבל	 זכאי	 תהיה	 לא	

חיפוש  לפטנט.  בקשה  הגשת  לפני  מקיף  חיפוש  לערוך 

כלשהו  פרסום  יימצא  אם  יקר.  וזמן  רב  כסף  לחסוך  יכול 

המתאר את המצאתך, לא יהיה כדאי לך להגיש בקשה, שכן 

סיכוייה להתקבל יהיו נמוכים. לחלופין, אם בכל זאת תבחר 

המצאתך  את  לפתח  ותוכל  מפוכח  תהיה  לפחות  להגיש, 

מופתע  תהיה  ולא  לכך,  בהתאם  שלך  הפטנט  בקשת  ואת 

בהמשך הדרך.

וחד-משמעיים,  ברורים  יהיו  שהכללים  כדי  למעשה, 

עומד  מי  משנה  זה  אין  המקרים  שברוב  להבין  מאוד  חשוב 

זה  יהיה  ואפילו  ההגשה,  לתאריך  שקודם  הפרסום  מאחורי 

הממציא עצמו. אני נתקל במקרים רבים, בעיקר באקדמיה, 

שבהם ממציאים מזדרזים להגיש את תוצאות המחקר שלהם 

לפרסום במגזין יוקרתי, ורק לאחר מכן מגישים בקשת פטנט 

קודם"  "ידע  משמש  שכזה  פרסום  שלהם.  ההמצאה  על 

כנגדם, ואין שום חשיבות לכך שהם הממציאים.

למי מותר לי לגלות את ההמצאה שלי?
הפעל שיקול דעת. ברור שכעורך דין עלי לומר לך שלא 

לגלות לאיש עד אשר תגיש את בקשת הפטנט שלך, אולם 

זה לא יעזור, נכון? בלאו הכי תספר לחבר הכי טוב, לאשתך 

או למשפחה.

אז ממה בכל זאת כדאי להימנע? חשוב להימנע מפרסומים 

בפורומים,  או  בבלוגים  כתיבה  כגון  המצאתך,  של  פומביים 

הצגה בכנסים, בתערוכות או בהרצאות וכיוצא באלה.
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הסכמי סודיות?
מישהו  בפני  הרעיון  את  להציג  ברצונך  אם  זאת,  ובכל 

שאינו נמנה עם חוג האנשים שאתה סומך עליהם, מומלץ 

הצד  את  לחייב  אמור  אשר  סודיות,  בהסכם  להשתמש 

זאת  לעשות  מומלץ  עקרוני  באופן  אגב,  לסודיות.  שמנגד 

גם לאחר הגשת הבקשה לפטנט.

עם זאת, אני מוכרח גם לציין הסתייגות מהסכמי סודיות. 

להגשת  כתחליף  הסודיות  בהסכם  נתלים  רבים  ממציאים 

פטנט.	היזהר	מלעשות	זאת!	מטבעו אמור הסכם הסודיות 

לחייב את הצד השני לסודיות, אולם הדרך לאכוף אותו אינה 

פשוטה כלל וכלל. הצד השני יכול לשנות את המצאתך או 

לשכללה, והוא יכול גם להדליף את המידע לחברה אחרת 

סודיות  הסכם  על  חתומה  שאינה  לחברת-בת  לדוגמה,   -

עמך (ומהווה אישיות משפטית נפרדת). במקרה כזה יקשה 

עליך מאוד להוכיח כי אכן בוצעה הדלפה שכזו, וכי המוצר 

שחשפת  המצאתך  פרי  בעצם  הוא  מייצרת  שחברת-הבת 

בפני חברה אחרת.

הבה נתקדם אפילו צעד נוסף קדימה ונניח, שאכן הצגת 

ומכובדת,  גדולה  חברה  בפני  שלך  המרשים  הרעיון  את 

כעבור  ומקיף.  רציני  סודיות  הסכם  על  אותה  החתמת  אף 

הגדולה  והחברה  הופר,  הסודיות  שהסכם  גילית  זמן-מה 

בהוצאות  לעמוד  תוכל  באמת  האם  המוצר.  את  מייצרת 

חברה  מול  כבד  משפטי  תיק  בניהול  הנדרשות  הכלכליות 

גדולה ומשופעת במזומנים? גם זו נקודה שיש לתת עליה 

את הדעת.

בכלל, אם אתה מעוניין להציע את המוצר שלך לחברה 
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גדולה או לגוף רציני, סביר להניח שיסתכלו עליך ברצינות 

על  מכובדת  פטנט  בקשת  שהגשת  יידעו  אם  יותר,  רבה 

המצאתך, ולא רק שהנך חמוש ברעיון ובהסכם סודיות.

אבל אין לי כסף רב להשקיע בשלב זה בפטנט
והמובן  מובנים,  בהרבה  מאפס,  מתחילים  רבים  יזמים 

ביותר  הגדולה  הבעיה  אכן,  שבהם.  הבולט  הוא  הכלכלי 

בתחילת  יזמים  על  המקשה  המזומנים,  תזרים  בעיית  היא 

דרכם לכתוב בקשת פטנט מלאה ולהשקיע משאבים רבים 

בפיתוחה.

מנסיוני קיימים כמה סוגי יזמים, שגישתם נדונה מראש 

לכישלון מן הסיבות האלה:

שלהם  הרעיון  על  יספרו  רק  שאם  מאמינים  הם  א. 

למשקיע הנכון, הוא יתאהב מיד ברעיון שלהם וישקיע 

בו כסף רב, וכך יוכלו להתקדם.

בפני  שלהם  הרעיון  את  יציגו  רק  שאם  מאמינים  הם  ב. 

כדי  רב  כסף  להם  לשלם  תשמח  זו  הנכונה,  החברה 

לקנות אותו וליישם אותו בעצמם.

לצערי, רוב היזמים החושבים כך ומאמינים בכל מאודם 

ככל  נעוצה,  לכך  הסיבה  מתאכזבים.  לבסוף  אפשרי  שזה 

כל  שלא  הישראלי)  האדם  (ובמיוחד  האדם  בטבע  הנראה, 

כך אוהב להרגיש "פראייר".

מכיסם  כסף  להוציא  ים  ׂשִ ׂשָ לא  חברות,  משקיעים,  וכן 

אך ורק עבור רעיון ערטילאי. לא כך הוא הדבר כאשר בידך 

פטנט או אפילו בקשת פטנט מבוססת. בעוד שרעיון קשה 

לתמחר, פטנט	הוא	נכס	אמיתי	לכל	דבר,	בדיוק	כמו	דירה	
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מתן  באמצעות  אותו  להשכיר	 או	 למכור	 ואפשר	 רכב,	 או	

רישיון לשימוש.

לסיכום נקודה זו: כדי	לא	לפגוע	בחדשנות	של	המצאתך	

וכדי	לא	להזיק	לסיכוייך	לקבל	עליה	פטנט,	השתדל	להגיש	

את	בקשת	הפטנט	בהקדם	האפשרי,	והימנע	ככל	האפשר	

מחשיפת	המצאתך	עד	שתעשה	כן.

התקדמות המצאתית

מנושא  במקצת  שונה  ההמצאתית  ההתקדמות  נושא 

הוא  החדשנות  שנושא  בעוד  כה.  עד  בו  שדנו  החדשנות 

המתאר  אחד,  מסמך  ולּו  קיים,  (אם  לבן  או  שחור  בחזקת 

את ההמצאה, ואשר פורסם בטרם הגשת בקשת הפטנט), 

נושא ההתקדמות ההמצאתית הוא קצת בחזקת "אפור".

התקדמות המצאתית נבחנת לרוב בשאלת ה"מובן מאליו". 

שכתובה  ההמצאה  האם  מתקיימת,  אכן  שחדשנות  בהנחה 

להיראות  עשויה  חדשה,  היותה  אף  על  הפטנט,  בבקשת 

כמובנת מאליה לבעל מקצוע ממוצע בתחום ההמצאה?

נעדרת  ההמצאה  חיובית,  זו  לשאלה  התשובה  אם 

אם  לפטנט.  זכאית  אינה  ולכן  המצאתית,  התקדמות 

התשובה שלילית, כלומר, ההמצאה אינה טריוויאלית, הרי 

שיש בה התקדמות המצאתית.

מקבל  שהממציא  נניח  הכוס.  להמצאת  נשוב  כדוגמה 

פטנט על הכוס שלו, ולפתע מגיע חבר שלו ומגיש בקשת 

פטנט על כוס בצבע ירקרק. אם נסתכל על בקשת הפטנט 

שהגיש הממציא הראשון או על כל פרסום אחר, לא נמצא 

שום אזכור לכך שהכוס יכולה להיות בצבע ירקרק.
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אם כך, יש בהמצאתו של החבר מן החדשנות.

שיש  השאלה  פטנט?  לקבלת  מספיק  זה  האם  אולם 

שלאור  חושב,  היה  ממוצע  מקצוע  בעל  האם  היא:  לשאול 

בכמה  להגיע  יכולה  (שהכוס  הראשון  התיאור  מן  הידוע 

צבעים) כוס בצבע ירקרק היא בחזקת מובן מאליו?

רבים,  בצבעים  צבועה  להיות  הכוס  יכולה  הסתם  מן 

שכזו  בהמצאה  אין  החדשנות  למרות  אך  ירקרק;  היתר  בין 

התקדמות המצאתית ולא יינתן לה פטנט.

מיוחד  משהו  שיש  כך,  על  יצביע  חבר  אותו  אם  אולם 

דווקא בצבע הירקרק - לדוגמה, שצבע זה, באופן מיוחד, 

יש  זה  בצבע  הצבועה  לכוס  ולכן  חרקים,  כדוחה  התגלה 

שיוכל  הרי   - מאליהם  ברורים  שאינם  ייחודיים  מאפיינים 

בהחלט לקבל פטנט על כוס ירקרקה זאת לאור התקיימות 

שני התנאים - החדשנות וההתקדמות ההמצאתית.

כמה  עד  הטריוויאליות,  בשאלת  הוא  ההבדל  כאמור, 

התוספת מובנת מאליה?

כיצד נבחנת ההתקדמות ההמצאתית בעת בחינת בקשת 
פטנט?

הוא  הפטנטים,  בוחן  אל  פטנט  בקשת  מגיעה  כאשר 

עורך חיפוש. אם לדעתו יש בעיה בהתקדמות ההמצאתית 

או בחדשנות של הפטנט (או בדברים נוספים), מפיק הבוחן 

הודעה המצביעה על הליקויים שלדעתו יש בבקשה.

רוצה  והבוחן  מתקיימת,  החדשנות  שדרישת  בהנחה 

לבדוק אם מתקיימת גם דרישת ההתקדמות ההמצאתית 

בבקשת הפטנט שהוגשה, הוא לרוב יאתר שני מסמכים 

אחר  בחלק  עוסק  מהם  אחד  שכל  יותר),  (או  נפרדים 


