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כיצד להגן על נכסים לא

(  קניין רוחני)מוחשיים 

בארגון

2019יוני 

לוצאטור אסתר "ד



קניין רוחני
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זכויות הקניין  
הרוחני  מתייחסות 

,  אמצאות,לרעיונות
דרכי ביטוי של  

רעיונות ועוד

ההתייחסות 
המשפטית  

בעיקר  , לחדשנות
לפטנט

ההתייחסות 
הקניינית מאופיינת  

,  בהיותה עצמאית
ניתנת  , ייחודית

וכן  , לזיהוי ואבחון
להעברה

בדורות האחרונים  
הפכה הטכנולוגיה  

למרכיב מכריע  
אשר  , בכלכלה

מעלתו העיקרית  
היא בכך שהוא  
איננו נכס כלה



מהערך המצרפי של חברות  80%

ציבוריות מבוססים על קניין רוחני

3

פטנטים
סמל  
מסחרי

מוניטין

מדגמים
נאמנות 
צרכנים

ידע

זכויות  
יוצרים
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מדוע כדאי 
להגן על קניין  

רוחני של 
?  חברה

בכל חברה  
קיימים רבדים  

רבים של  
המצאות 
.ופיתוחים

כל ההמצאות הן 
תוצאה של  

.השקעה

גלובליזצית  
השווקים מהווה  
פוטנציאל עצום  
ובו זמנית גם 
.תחרות קשה

השקעה בפיתוח  
המצאה בעלת  

,  ערך לחברה
אשר לא הוגנה  

היא , בפטנט
בזבוז של משאבי 

.פ"המו

על המצאות 
להוסיף ערך  
.לנכסי החברה



OECD-במדינות ה
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אלף  דולר  76
לנפש מהמערך  

היצרני  

התוצר מהקניין  
הגיע בעבר  הרוחני 

אלף דולר  345-ל
לנפש

רוב הכסף נמצא  
:  בראש שלנו

,  המצאות, רעיונות
.מחקרים ויצירות

דולר לנפש 9500
ממשאבים טבעיים



וגידול אקונומיIPהגשות 

Source: WIPO Statistics  database



מהות הפטנט
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פטנט הוא הסכם 
בין המדינה לבין 

הממציא

פטנט הוא 
מונופולין

פטנט הוא מכשיר 
פ”לעידוד המו

פטנט  מהווה 
צורך קיומי

פטנט הוא מכשיר 
שיווקי

פטנט הוא מכשיר 
לעידוד כוחות  

שקולים-בלתי



?כיצד עשוי הפטנט לעזור לחברה
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יכולת תחרות
הגנה על קניינה  

של החברה

יכולת גיוס הון 
או  /משופרת ו

הכנסת שותף  
אסטרטגי

מניעה וחסימת  
פעולות של חברות 

מתחרות

שיפור חדירת 
המוצר המוגן  

לשוק



מדגמים

מדגם הוא צורת הגנה על זכות יוצרים במוצר  •

.תעשייתי

:יתרונות

קל וזול להגשה•

קל להוכיח הפרה•

דורש רק חידוש מקומי בישראל ובמדינות נוספות•



חסרונות

מוגבל לצורה המדויקת של החלק המאפיין של •

(.קל להקיפה)המדגם 



אם פורסם  , למשל)קל יחסית לבטל מדגם •

(ברשומות במדינה אחרת

פונקציונאליתמדגם לא יכול להגן על צורה שהיא •



סימני מסחר

,  סימן מסחר בא לזהות לצרכן את מקור הסחורה•

כדי להעניק לו תחושת ביטחון באיכותה ומקור  

.הייצור

לא פלא אפוא שחברות מצליחות שומרות  •

בעקשנות על סימני המסחר שלהם ולא מאפשרים  

סימן . לשום חברה אחרת לעשות בהם שימוש
.מסחר טוב שווה כסף רב



-: דוגמאות של סימני מסחר מפורסמים•



שני כיוונים שונים חייבים להיבדק בטרם ייצוא של  •

:סחורה

שאין בשימוש בסימן המסחר שבחרנו כדי להפר  ( א

דבר היכול לגרור תביעות )סימן מסחר של אחר 

(וצווי מניעה

שסימן המסחר שלנו מוגן דיו כך שאם השיווק  ( ב

שלנו יצליח לא יוכל אחר ליהנות מהצלחתנו ולרכב  
.עליה



יתרונות סימן המסחר על מדגם

אורך חיים אינסופי•

יכול לשמש לסימון מוצרים שונים מאד•

רוכש חוזק ככל שנעשה בו שימוש רב יותר•

סימן מפורסם מאד מקנה הגנה מורחבת•



אמנות עיקריות הנוגעות לקניין רוחני

אמנת פריז•

האמנה האירופית•

(PCT)האמנה לשיתוף פעולה בפטנטים •

GATTשל הסכם TRIPSפרק •

* TRIPS: Agreement on Trade-Related   

Aspects of Intellectual Property

* GATT: Global Agreement on Trade and 

Tariffs



אמנת פריז

1883אמנה שגובשה ונחתמה בפריז בשנת •

האמנה מסדירה כללים לגבי ההגנה על הקניין  •

הרוחני של נתיני המדינות החברות בה ויחסי  

הגומלין ביניהן

האמנה הראשונה המטפלת בנושא באופן גלובאלי•

1950ישראל הצטרפה לאמנה בשנת •



:בין השאר, אמנת פריז קובעת

:תנאיי מינימום

יחס שווה בכל מדינה למבקשים ממדינות חברות•

תקופת דין קדימה להגשת בקשות מקבילות•

תלות בתוצאות בארצות השונות-אי•

(חצי שנה לפחות)תקופת חסד לשמירת זכויות •

אפשרות לתבוע דין קדימה על בסיס בקשות שונות•



אמנות אזוריות

מיני  "המבצעות , אמנות אזוריות שונות•

היוו בסיס ודגם לאמנות , באזורן" גלובליזציה

.גלובליות

דוגמא חשובה של אמנה מסוג זה היא האמנה  •

(EPC–European Patent Convention)האירופית 



PCT-אמנת ה

אמנה המסדירה שיתוף פעולה בין רשויות  •

בהנחיית ארגון הקניין הרוחני  , הפטנטים בעולם
 WIPO–World Intellectual Property)העולמי 

Organization.)

חלקים של הליך בחינת בקשת פטנט מתבצעים •
.תוך שיתוף בינלאומי בין לשכות פטנטים שונות



:שם לו למטרה מספר יעדיםTRIPSהסכם 

חיוב המדינות בעקרונות בסיסיים בתחום הקניין  •

(זכויות שוות לאזרחים ולזרים)הרוחני 

רף מינימום להגנה על זכויות קניין רוחני בחוקי כל •

המדינות המתקשרות

המטיל על –הצבת רף חקיקה גבוה לאכיפה •

וכן רותם  , לפצות ולהעניש מפרים, מדינות לאכוף

את רשויות המכס השונות לעכב סחורות כזרוע 
המסייעת לבתי המשפט



TRIPS

מטרת ההסכם היא להבטיח מתן הגנה נאותה על •

הקניין הרוחני במדינות החברות בארגון הסחר  
מבלי שחוקים אלה יהוו בעצמם , (WTO)העולמי 

.מחסום לסחר הבינלאומי

ההסכם מטפל בכל הנושאים הקשורים לקניין  •
.'זכויות יוצרים וכיוב, כולל פטנטים, רוחני



מחייב את המדינות  TRIPS( 1994)הסכם  •

החברות בו לתקן את חוקיהן כדי להתאים את  

ומצמצם בכך את שיקול  , עצמן לכללים שנקבעו בו

.דעתן בנושאים רבים

תוצאת ההסכם היא גלובליזציה בחוקים הנוגעים  •
.לקניינו של כל אזרח בכל המדינות החברות



Multinationals in Israel - Increased Presence and Activities
From US, Europe and Asia in All Sectors

Source: IVC Research Center

Actively Searching for Innovative Technology, R&D, Acquisitions

Actively Investing
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חברות
לאומיות-רב

לאומיים-ביןארגונים 
EMBO
EMBL
CERN
WTO
WIPO

השתלבות 

גלובלית

תעשייה  

לבן-כחול

עדיפויותסדרי 

תנאים תחרותיים-

למשקיעים

תשתיות למפעלים-

פיתוח הון אנושי-

חקיקה מתאימה-



תודה רבה


