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אסטרטגיה להגנת
 קניין רוחני בהיי–טק
להגן על הטכנולוגיה
?או על ההמצאה
 לא,למרות שבדרך כלל רצוי להשיג פטנט במהירות
,תמיד ניתן בשלב המקדמי של הגשת בקשה לפטנט
 להעריך מראש איזה היבט,בעיקר בתחום ההיי–טק
של ההמצאה יהיה רלוונטי מבחינה כלכלית ועסקית
 בעיקר בתחומי, לא אחת משיגות החברות.בעתיד
 פטנט באופן מהיר ובהמשך מתברר,הטלקומוניקציה
 עורך, יעקב שץ.כי הן זכו בקרב אבל הפסידו במלחמה
 מציע,"פטנטים בכיר ממשרד "פקטור עורכי פטנטים
 לנסות ולקנות,לחברות וליזמים בתחומי התקשורת
זמן עד שתתבהר התמונה
ÍÂ˙·˘ ÔÎ˙ÈÈ Æ˙È˜ÒÚ ‰ÈÁ·Ó ˙ÂÁÏˆÂÓ
Ô˜ÏÁ ¨Â‡ˆÓ˘ ˙ÂÈ˙‡ˆÓ‰‰ ˙Â„Â˜‰
≠Ï ˜¯ ˙ÂÓÈ‡˙Ó Ô˜ÏÁÂ GSM≠Ï ˜¯ ˙ÂÓÈ‡˙Ó
‰ÈÈ˘‰Â IP≠Ï ¯˙ÂÈ ‰ÓÈ‡˙Ó ˙Á‡ Â‡ ÆUMTS
ÂÈÏÚ Ô‰Ó ‰ÊÈ‡ ÏÚ ÆATM≠Ï ¯˙ÂÈ ‰ÓÈ‡˙Ó
øıÓ‡Ó‰ ˙‡ ÚÈ˜˘‰Ï ÔÎÈ‰ øËËÙ ˘˜·Ï
Æ˜Â˘‰ ÍÏÂ‰ Ô‡Ï Ú„ ÌÈ˘ ‰ÓÎ „ÂÚ· ˜¯ È¯‰
≠ÈÈ‰‰ ÈÓÂÁ˙· ÌÈËËÙÏ ˙Â˘˜· ËÚÓ ‡Ï
ÈÙÏ „ÂÚ Ô‰Ï˘ ˙ÂÈËÂÂÏ¯‰ ˙‡ ˙Â„·‡Ó ˜Ë
˙Â‡ˆÓ‰ ÏÏÂÎ ¨˜Â˘· ˙ÂÈÂÁ˙Ù˙‰ ·˜Ú Ô˙Ï·˜
Æ·¢ˆÂÈÎÂ ÌÈ˘„Á ÌÈ˜˙ ÌÂ˘ÈÈ ¨ÌÈ¯Á‡ Ï˘

‡ÏÂ ÌÈË˜‰ ÌÈË¯Ù· ‡˜ÂÂ„ ‡È‰ ˙Â˘„Á‰˘
ÏÏÂÎ‰ ÔÂÈÚ¯‰ ÏÚ˘ „ÂÚ· ÌÏÂ‡ ÆÏÏÂÎ‰ ÔÂÈÚ¯·
ÌÈË¯Ù‰ ¯ÙÒÓ ¨„Á‡ ËËÙ ˙¯ÊÚ· Ô‚‰Ï Ô˙È
Û‡Â ‰¯˘ÚÏ ÚÈ‚‰Ï ÏÂÎÈ ÌÈÈ˘„Á‰ ÌÈË˜‰
‰˘˜· ˙˘‚‰ ¨ÌÈ¯˜Ó‰ ·Â¯· ÆÍÎÓ ¯˙ÂÈ
˙Â„Â˜‰Ó ˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎ ÏÚ ËËÙÏ ˙„¯Ù
Ï˘ ˙È·Èˆ˜˙‰ ˙ÏÂÎÈÏ ¯·ÚÓ ‡È‰ ˙ÂÈ˘„Á‰
ÌÈË¯Ù‰Ó ‰ÊÈ‡· ‰¯ÈÁ·‰ Ì‚ Í‡ Æ‰¯·Á‰
˜ÙÒÓ Ú„ÈÓ ¯„ÚÈ‰ ÏÏ‚· ‰˘˜ ‡È‰ „˜Ó˙‰Ï
Æ„È˙Ú· ˜¯ Â¯¯·˙È˘ ÌÈÏÂ˜È˘ ÏÚ

אין מספיק מידע

˘È‚„Ó ¨ÔÓÊ ˙Â˜Ï ‡Â‰ ¨ÔÎ ÏÚ ˘¯„˘ ‰Ó
˙Á‡ ÏÎ ¨˙Â·ÈÒ ‰ÓÎÂ ‰ÓÎÓ ˘¯„ ÔÓÊ‰ Æı˘
‡È‰ ‰Â˘‡¯‰ ‰·ÈÒ‰ Æ‰ÓˆÚ ÈÙ· ‰·Â˘Á
ÈÎ¯ÂÚ ÌÈ˘¯„ ¨˙Â·Â¯˜ ÌÈ˙ÈÚÏ Æ˙È‚ÂÏÂÎË
·Ï˘· ËËÙÏ ‰˘˜·‰ ˙‡ ·Â˙ÎÏ ÌÈËËÙ‰
ÌÈ„˜‰Ï È„Î ¨‰È‚ÂÏÂÎË‰ ÁÂ˙ÈÙ· „Â‡Ó Ì„˜ÂÓ
ÌÚ Ú„ÈÓ ˙‚ÈÏÊ ÚÂÓÏ È„ÎÂ ÌÈ¯Á˙Ó‰ ˙‡
·Ï˘· Í‡ Æ¯ˆÂÓ‰ ÏÚ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÁ˙Ù˙‰
˙ÂÈÂ¯˘Ù‡‰Ó ÂÏÈ‡ ˙Ú„Ï ‰˘˜ ¨ÈÂ˘‡¯ ‰Î
˙ÂÈÁ ˙ÂÏÚ· ‰ÈÈ‰˙ ˙ÂÂ˘‰ ˙ÂÈÓÂ˘ÈÈ‰
Ô˙È ÌÈÈ˙˘ Â‡ ‰˘ „ÂÚ· ˜¯ Æ˙È‚ÂÏÂÎË
‰ÓÈ˘È ˙ÈÏ‡ÈˆËÂÙ ‰ÈˆÙÂ‡ ÂÊÈ‡ ˙Ú„Ï ‰È‰È
È‡˙· ‡Ï˘ È˘ÚÓ ˘ÂÓÈ˘· ‰„ÈÓÚÂ ˙È‚ÂÏÂÎË
Æ‰„·ÚÓ
Æ˙È˜ÒÚ ‡È‰ ¨ı˘ ÔÈÈˆÓ ¨‰ÈÈ˘‰ ‰·ÈÒ‰
˘ÂÓÈÓÏ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡‰Â ˙ÂÂÈÚ¯‰ ÏÂÏÎÓ ÍÂ˙Ó
‰ÈÈ‰˙ Ô‰Ó ÂÏÈ‡ ˙Ú„Ï ‰˘˜ ÔÈÈ„Ú ¨ÂÏÚÂ‰˘

Ú„ÈÓ ¯„ÚÈ‰Ï ˙Ú‚Â ¨ÂÈ¯·„Ï ¨˙È˘ÈÏ˘‰ ‰·ÈÒ‰
ÆÂÁ˙ÂÙ ¯·Î˘ ÌÈÈÙÂÏÁ ÌÈÁÂ˙ÈÙ ˙Â„Â‡ ˜ÈÙÒÓ
˘ÂÙÈÁ Úˆ·Ï ÈÂˆ¯ ËËÙÏ ‰˘˜· ˙Î‰ ˙Ú·
˙Â¯ÙÒ· Ì‚ ÌÈÓÚÙÏÂ ÌÈËËÙÏ Ú„ÈÓ È¯‚‡Ó·
Ï·‚ÂÓ ¯˙ÂÈ· ·ÂË‰ ˘ÂÙÈÁ‰ Ì‚ ÌÏÂ‡ Æ˙ÈÚÂˆ˜Ó
ÍÓÒÓ ‡ˆÓ ‡Ï˘ ‰„·ÂÚ‰ ÌˆÚÂ ˙È·Èˆ˜˙
¨„ÂÚÂ ˙‡Ê ÆÌÈÈ˜ ‡Ï ‡Â‰˘ ‰ÁÎÂ‰ ‰È‡ ÈËÂÂÏ¯
˙ÂÓÒ¯Ù˙Ó ÔÈ‡ ËËÙÏ ˙Â˘˜· ÏÏÎ Í¯„·
ËÏÁ‰·˘ ÍÎ ¨Ô˙˘‚‰ ¯Á‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ ±∏ ‡Ï‡
‰˘˜·· ÏÂÏÎÏ ¯Á· ‰˙Â‡ ‰‡ˆÓ‰‰˘ ÔÎ˙ÈÈ
‰˘ ÈˆÁ ‰¯Á˙Ó È„È ÏÚ ‰˘‚Â‰ ¯·Î ËËÙÏ
˙È·· ˜¯ ÈÏÂ‡Â ¨‰ÈÁ·‰ ˙Ú· ˜¯ ÆÔÎÏ Ì„Â˜
‰Ï‚ ¨ËËÙ‰ ¯˘Â‡ ¯·Î˘ ¯Á‡Ï ËÙ˘Ó‰
ÌÈÈ˙‡ˆÓ‰ Ì‰˘ Â·˘Á˘ ÌÈË¯Ù‰Ó ˜ÏÁ˘
Ï˘ È„Ó ˙Ó„˜ÂÓ ‰¯ÈÁ· ÆÏÚÂÙ· ‰Ï‡Î ÌÈ‡
¯È˙Â‰Ï ‰ÏÂÏÚ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÂÂÈÎ ˙ÏÈÒÙÂ „Á‡ ÔÂÂÈÎ

לקנות זמן

ËËÙ ˙Ï·˜Ï ÍÈÏ‰˙ Ï˘ ËÂ˘Ù‰ Ï„ÂÓ‰
ÆÔÂÈÚ¯ ÏÚ ·˘ÂÁ ‡ÈˆÓÓ‰ ∫ÍÎ Í¯Ú· ¯ÈÈËˆÓ
ÔÂÈÚ¯· ¯·Â„Ó˘ ‰‡¯ ÈÂ˘‡¯ ˘ÂÙÈÁ ¯Á‡Ï
È„Î ÒÈÈÂ‚Ó ÌÈËËÙ Í¯ÂÚ ÆÈ˘ÂÓÈ˘Â ˘„Á
˙‡ ¯‡˙Ó ‡Â‰ ‰· ËËÙÏ ‰˘˜· ÁÒÏ
˙‡ Úˆ·Ó ÌÈËËÙ‰ Í¯ÂÚ Ì‡ ÆÂÓÂ˘ÈÈÂ ÔÂÈÚ¯‰
Ï·˜˙Ó ¨Í¯„· ˙ÂÚ˙Ù‰ ÔÈ‡Â ÈÂ‡¯Î Â˙„Â·Ú
‰ÈÂ‡¯ ÔÎ‡ ‰‡ˆÓ‰‰˘ È˙Ï˘ÓÓ ¯Â˘È‡
‡È‰ ˙ÂÚÓ˘Ó‰ Æ‡ÈˆÓÓÏ ˙ÎÈÈ˘Â ËËÙÏ
ÌÈ¯ˆÂÓ ¯ÂÎÓÏÂ ‡·ÈÈÏ ¨¯ˆÈÈÏ ÌÈ¯Á‡Ï ¯ÂÒ‡˘
ËËÙ· ÌÈ‚ÂÓÓ‰ ÌÈÎÈÏ‰˙· ˘Ó˙˘‰ÏÂ
ÆÛ˜˙ ‡Â‰ Ì‰· ÌÈ¯ÂÊ‡·
˙‡ Û˜˘Ó ÔÎ‡ ‰Ê Ï„ÂÓ ÌÈ¯˜Ó‰Ó ˜ÏÁ·
ÌÈËËÙ Í¯ÂÚ ¨ı˘ ·˜ÚÈ ¯ÓÂ‡ ¨‡ÈˆÓÓÏ ˘¯„‰
ËËÙ‰ ˙·È˙Î Æ¢ÌÈËËÙ ÈÎ¯ÂÚ ¯ÂË˜Ù¢Ó
Ì‚‰ ¨ËÂ˘Ù ˙ÈÒÁÈ ÍÈÏ‰˙ ‰È‰ ‰Ï‡ ÌÈ¯˜Ó·
ÌÈËËÙ‰ Í¯ÂÚ Ï˘ ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ˙˘¯„ Â· Ì‚˘
ÌÏÂ‡ Æ˜ÙÒÓ ÔÙÂ‡· ‰‡ˆÓ‰‰ ˙‡ ¯‡˙Ï È„Î
Ï„ÂÓ ¨˜Ë≠ÈÈ‰‰ ÌÂÁ˙· ¯˜ÈÚ· ¨ÌÈ·¯ ÌÈ¯˜Ó·
Ï˘ ÌÈÎ¯ˆ‰ ˙‡ ˜ÙÒÓ ÂÈ‡Â È„Ó ÈË˘Ù ‰Ê
ÌÈÓÂÁ˙· ‰˘„Á ‰È‚ÂÏÂÎË ˙Á˙ÙÓ‰ ‰¯·Á‰
ÆÌÈÈÓ‡È„
˘„Á ÔÂ¯˙Ù ‰ÚÈˆÓ ‰¯·Á˘ ÔÎ˙ÈÈ ¨ı˘ È¯·„Ï
ÈÂÙˆÂ ˜Â˘· ÌÈÈ˜ ÂÈ‡˘ ÔÂ¯˙Ù ¨‰ÓÂÁ˙·
‰˘„Á ‰ËÈ˘· ¯·Â„Ó˘ ÔÈ· ÆÍ¯„ ˙ˆÈ¯Ù ˙ÂÂ‰Ï
‰¯ÓÂÁ ˙¯ÂË˜ËÈÎ¯‡ ¨ÌÈÂ˙ ˙¯·Ú‰· ÏÂÙÈËÏ
Í¯ÂÚ Ì‡ ÆÈÎÙ‰Ó È‡ÂÙ¯ „ÂÈˆ Â‡ ¨‰˘„Á
˙‡ ‰ÂÓ‰ ËËÙÏ ‰˘˜· ·Â˙ÎÈ ÌÈËËÙ‰
ÈÏÂ‡ ‡Â‰ ˘„Á‰ ÔÂ¯˙Ù‰ Ï˘ ÌÈËÓÏ‡‰ ÏÎ
ÏËÂÓ ÌÈ˙ÈÚÏ ‰Ê Ì‚Â ¨˙ÈÒÁÈ ˙ÂÏ˜· ËËÙ ‚È˘È
Â˙Â‡ ÛÂ˜ÚÏ ÂÏÎÂÈ ÌÈ¯Á˙Ó‰ ÌÏÂ‡ ¨˜ÙÒ·
˘‚„ ÌÈ˘Ï Í¯Âˆ ¨ÔÎ ÏÚ ¨˘È ÆÌÈ·¯ ÌÈˆÓ‡Ó ‡ÏÏ
Ì‚ ‡Â‰˘ ÔÂ¯˙Ù Â˙Â‡ ÏÚ ¯ÓÂÏÎ ¨¯˜ÈÚ‰ ÏÚ
˙ÂÚÓ˘Ó ÏÚ· Ì‚Â ÂÈÏ‡Ó Ô·ÂÓ ÂÈ‡ Ì‚ ¨È˘„Á
ÆÂÈÏÚ Ô‚‰ÏÂ ¨˙È˜ÒÚ
¯·Â„Ó ÏÚÂÙ· Í‡ ¨ËÂ˘Ù ÈÏÂ‡ ÚÓ˘ ‰Ê ÏÎ
¨˙·Î¯ÂÓ ‰ÈÚ·‰ Æ¯˜ÈÚÂ ÏÏÎ ¨‰Ï˜ ‡Ï ‰ÓÈ˘Ó·
ÌÂˆÚ‰ Û˜È‰‰Â ÁÂ˙ÈÙ‰ ·ˆ˜ ¯Â‡Ï „ÁÂÈÓ·
ÌÈÓÂÁ˙· ¨ÌÈËËÙ ¯˜ÈÚ· ¨ÌÈÓÂÒ¯Ù Ï˘
˙Â¯·Á ˙Â˜ÒÂÚ Ì‰·˘ ÌÈÂ˘‰ ÌÈÈ‚ÂÏÂÎË‰
‰‡ÂÂ˘‰ ¯Á‡Ï ¨ÌÈ·¯ ÌÈ¯˜Ó· Æ˙ÂÈÏ‡¯˘È
¯¯·˙Ó ¨˘ÂÙÈÁ· Â‡ˆÓ˘ ÌÈÓ„Â˜ ÌÈËËÙÏ

אלון שפירא
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‡ÆÏÏÎ ‰‚‰ ‡ÏÏ Â˙Â
Æ˙ÈÏ‡ÂËÙÒÂ˜ ‡È‰ ¨ı˘ È¯·„Ï ¨˙ÈÚÈ·¯ ‰·ÈÒ
ÔÈ·‰Ï Ô˙È˘ „Ú ·¯ ÔÓÊ ˘¯„ Ì‰· ÌÈ¯˜Ó Ì˘È
Ï˘ Û˜È‰‰ ˙‡Â ˙ÂÚÓ˘Ó‰ ‡ÂÏÓ ˙‡ ˜ÓÂÚÏ
·Â˘ÁÈ ‡ÈˆÓÓ‰˘ ËÏÁ‰· ÔÎ˙ÈÈ Æ‰‡ˆÓ‰‰
˘˙ÏÂÚÙ Úˆ·Ï ˙ÈË‚Ï‡ Í¯„ Á˙ÈÙ ‡Â‰
„‰Ï‚È ‡Â‰ Í˘Ó‰·˘ „ÂÚ· ¨ÌÈÂ˙ ˙ÒÈÁ
˘Æ‰ÒÈÁ„ Ï˘ ˘„Á ËÙÒÂ˜ ÏÏÎ· ‡ÈˆÓ‰ ‡Â‰
‚ÔÂÈÚ¯ ¨˙‡ÊÓ ‰¯È˙È ÆÔÂÎ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ ÍÙÈ‰‰ Ì
˘˙·È˙Î ˙Ú· ˙ÈÏÂ·‚ ˙Â·È˘Á ÏÚ· ‰‡¯
˙ÈÏÎÏÎ ˙ÂÚÓ˘Ó ÏÚ·Î ‡ˆÓÈ‰Ï ÈÂ˘Ú ËËÙ‰
‰‡ˆÂ˙Î ÌÈ˙ÚÏ ¨ÌÈ˘ ¯ÙÒÓ ¯Á‡Ï ‰ÓÂˆÚ
‡Ï Æ‡ÈˆÓÓ· ÌÈÈÂÏ˙ ÌÈ‡˘ ÌÈ¯˜Ó ÛÒÂ‡Ó
‰ÏÂ„‚‰ ‰‡ˆÓ‰‰ ˙‡ ¢ÂÒÙÒÙ¢ ˙Â¯·Á ËÚÓ
·¯„¨¢ÒÓËÒÈÒ≠Ì‡¢ ÆËËÙ ¯Á‡ ‰¯È‰Ó ‰ÙÈ
ÌÂ˙Á Ì‡ ÆÈ˜≠ÔÂ‡≠˜ÒÈ„‰ ˙‡ ‰ÒÙÒÙ ¨Ï˘ÓÏ
‡˙ ˘È˘ ˙ÂÏ‚Ï ÌÈÏÂÏÚ Â‡ ¨˙Â¯È‰Ó· ÌÈÎÈÏ‰‰
Â¯¯Á˘ Í‡ ¨ÔË˜ ‰‚‰ Û˜È‰ ÏÚ· ËËÙ ÂÏ
ÈÏÎÏÎ ÈÂÂ˘ ÈÏÚ· ˙ÂÂÈÚ¯ ¨ÌÈ˘Ó ÈÏ·Ó ¨ÌÏÂÚÏ
ÆÌ‰ÈÏÚ Ô‚‰Ï ÂÏÎ˘‰ ‡Ï˘ ÌÂˆÚ
ÌÈ·Ï˘Ï ˙ÂÁ„Ï ı˘ ıÈÏÓÓ ¨˙‡Ê ÏÎ ¯Â‡Ï
È·‚Ï ˙ÈÙÂÒ‰ ‰ËÏÁ‰‰ ˙‡ ¯˙ÂÈ ÌÈ¯ÁÂ‡Ó
¨Ï˘ÓÏ ¨˙Â˘ÚÈ‰Ï Ô˙È ‰Ê ¯·„ ÆËËÙ‰ Û˜È‰
‰˘˜·Î Â‡ ¨Ï‡¯˘È· ËËÙ‰ ˙˘‚‰ È„È ÏÚ
˙ÂÈ„Ó· Â˙˘‚‰ ÈÙÏ ¨·¢‰¯‡· ˙ÈÓÊ
˙˘‚‰ ‡È‰ ˙ÙÒÂ ˙Â¯˘Ù‡ ÆÌÊÈÏ ˙Â·Â˘Á‰
¯Á‡ ˜¯Â ®PCT© ˙ÈÓÂ‡ÏÈ· ‰˘˜·Î ‰˘˜·‰
˙Â˘˜· ˘È‚‰Ï ¨ÌÈ˘„Á ≥± Â‡ ≥∞ ÌÂ˙· ¨ÍÎ
·¯Â˙Ï ‰ÒÈÎ ˙ÂÁ„Ï ÍÎÂ ˙ÂÂ˘‰ ˙ÂÈ„Ó

È·‚Ï ‰Ï˘ ÌÈÏÏÎ‰ ˙‡ ˘È ‰È„Ó ÏÎÏ Æ‰ÈÁ·Ï
ıÚÈÈ˙‰Ï ·Â˘ÁÂ ËËÙ· ÏÂÙÈËÏ ÌÈÓÊ‰ ÁÂÏ
˙Â„ÓÂÚ‰ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡‰ È·‚Ï ÌÈËËÙ‰ Í¯ÂÚ ÌÚ
Æ‡ÈˆÓÓ‰ ˙Â˘¯Ï
‡Â˘Ú ‰· ≠ ı˘ ¯È‰·Ó ≠ ·¢‰¯‡· ÂÏÈÙ
ÌÈËËÙ‰ „¯˘Ó È„È ÏÚ ÌÈˆÓ‡Ó ‰Â¯Á‡Ï
È˘È‚Ó Ï˘ ˙È˜ÂÁ‰ ˙ÏÂÎÈ‰ ˙‡ ÏÈ·‚‰Ï
ÌÈÎ¯„ Ì˘È ¨ÌÈÎÈÏ‰‰ ˙‡ ÍÂ˘ÓÏ ÌÈËËÙ
ÌÈÏÏÎ‰ Ì‡ ÂÏÈÙ‡ ¨ÂÏ‡ ˙ÂÏ·‚Ó ÏÚ ¯·‚˙‰Ï
¨·Â˘Á ÆËÙ˘Ó‰ ˙È· È„È ÏÚ Â¯˘Â‡È ÌÈ˘„Á‰
˘Ó˙˘‰Ï „Â‡Ó ÔÎÂÒÓ˘ ÔÈÈˆÏ ¨˙‡Ê ÌÚ
·˘¨ÍÎÏ ˙Â„ÚÂÈÓ ÔÈ‡ ¯˘‡ ‰È‰˘‰ ˙ÂËÈ
ÌÈÈÎË ÌÈÈÈÚ· ˙ÂÂÎÓ ˙Â˜ÒÚ˙‰ Ï˘ÓÏ
˘˙‡ ÏÂÒÙÏ Û‡ ÏÂÏÚ ËÙ˘Ó ˙È· ÆÍ¯ÂˆÏ ‡Ï
˙Â‰˘‰Ï ÔÂÂÎÓ ÔÂÈÒÈ ‰È‰˘ ‡ˆÓÈ Ì‡ ËËÙ‰
‡˙ ÆÏÂÒÙ ÔÙÂ‡· ËËÙ· ÏÂÙÈË‰

להכין תחמושת מבעוד מועד
˜˙ÂÁ„Ï ‡ÈˆÓÓÏ Â‡ ÌÊÈÏ ˙¯˘Ù‡Ó ÔÓÊ‰ ˙ÈÈ
Ï˘ ÈÙÂÒ‰ ÁÒÂ‰ ˙‡ ¯˙ÂÈ ¯ÁÂ‡Ó „ÚÂÓÏ
ÌÏÂ‡ ¨‰‡ˆÓ‰‰ ˙‡ ˙Â¯È„‚Ó‰ ˙ÂÚÈ·˙‰
·¯ÏÚ ÏÂÙÂÂÓ ÚÂ·˙Ï Ô˙È ‡Ï ÌÈ¯˜Ó‰ ·Â
ËËÙ‰ ˙˘˜·· Â¯ÎÊÂ‰ ‡Ï ¯˘‡ ÌÈË¯Ù
Ì‡‰ ‰Ï‡˘‰ ¨ÌÈ˙ÈÚÏ Æ‰˘‚Â‰˘ ˙È¯Â˜Ó‰
‰Ï‡˘· ‰ÈÂÏ˙ ËËÙ Ï·˜Ï ÁÈÏˆÈ ‡ÈˆÓÓ‰
Â¯ÎÊÂ‰ ‰˘‚Â‰˘ ˙È¯Â˜Ó‰ ‰˘˜·· Ì‡‰
‰‡ˆÓ‰‰ ÔÈ· ÏÈ„·‰Ï È„Î ÌÈ˘¯„‰ ÌÈË¯Ù‰
¨‡ˆÓ ÔÁÂ·‰˘ ÌÂÒ¯Ù· ˙¯‡Â˙Ó‰ ˙Î¯ÚÓÏ
‰Â˘ ‡È‰˘ ˙Î¯ÚÓ ¯‡˙Ó ÌÂÒ¯Ù‰˘ ˙Â¯ÓÏ

˙·È˙Î ÔÓÊ· ·Â˘Á ÔÎ ÏÚ Æ‰‡ˆÓ‰‰Ó ˙È˙Â‰Ó
˙ÂÚË ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï ˙˘ÂÓÁ˙ ÔÈÎ‰Ï ¨‰˘˜·‰
˙È·· „‚Î˘ „ˆ‰ ˙ÂÚË ÌÚ ÂÏÈÙ‡Â ¨ÔÁÂ·‰
‰ËÂ˘Ù ‰È‡ ˙˘ÂÓÁ˙‰ ˙Î‰ ÆËÙ˘Ó‰
ÌÈÚ„ÂÈ ÂÈ‡˘ ‰Î¯ÚÓÏ ˙„ÚÂÈÓ ‡È‰˘ ÔÂÂÈÎÓ
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מחידון התנ"ך לנוער לעריכת פטנטים
יעקב שץ ,שהוא עורך פטנטים מוסמך בישראל ובארצות הברית ,נמנה על הצוות
הבכיר של "פקטור עורכי פטנטים" ,שהוקם לפני מספר שנים על–ידי ד"ר מיכאל
פקטור ,עורך פטנטים מוסמך .פקטור הוא דמות יוצאת דופן בנוף עורכי הפטנטים
בישראל .אישיותו הססגונית עטורת הזקן ,מבטאו הבריטי ,השכלתו הרחבה )הוא
מהנדס ופיזיקאי בנוסף להיותו משפטן( ,מעורבותו הפוליטית ופעילותו הציבורית
בתחומי המדע והטכנולוגיה עושים אותו לאישיות מיוחדת במינה .פקטור ,שעלה
לארץ מאנגליה ב– ,1994לאחר פעילות ציונית נמרצת )בין היתר ,שימש כציר
לקונגרסים הציוניות עולמית ויו"ר האירופאי של "יבנה עולמי" ,אגודה סטודנטית
יהודית( ,הקים כאן משרד לעריכת פטנטים שמתבלט ביצירתיות ובמצוינות.
"פקטור  עורכי פטנטים" מעניקה ללקוחותיה מיגוון השירותים בתחום הקניין הרוחני:
יעוץ ,חיפושים במאגרי מידע ,עריכת פטנטים ,הגשה וייצוג בנושאי פטנטים ,סימני
מסחר ומדגמים ,וכן ייצוג בנושא זכויות יוצרים ,סודות מסחריים ,חוזים ותביעות הפרה.
החברה מסייעת ללקוחותיה הישראליים לפתח ולהגן על קניינם הרוחני ,ובמיוחד
פטנטים ,בישראל ובעולם .היא גם מייצגת לקוחות מחו"ל בפני משרד הפטנטים
וסימני המסחר הישראלי .על לקוחות החברה נמנות חברות ישראליות מובילות,
חברות היי–טק ,חברות הזנק )סטרט–אפ( ,קרנות הון סיכון ,אוניברסיטאות,
משקיעים וחברות מחו"ל המבקשים להגן על קניינם הרוחני בישראל וכן ממציאים
פרטיים.
ד"ר מיכאל פקטור עצמו חבר בארגונים בין–לאומיים דוגמת  IPA ,AEAו– .AIPPIהוא

בעל ניסיון רב בכתיבת בקשות לפטנט ובייצוג לקוחות לפני משרדי פטנטים בארץ
ובעולם.
פקטור אף הקים בשנה האחרונה בלוג אינטרנטי ) (http://blog.ipfactor.co.ilבנושא
קניין רוחני ופטנטים שזוכה להצלחה עצומה ומתבלט כאחד המקוריים בתחום .פקטור
דולה ידיעות חדשותיות מהנעשה בתחום בכל העולם ומביא אותו לידיעת הגולשים.
הוא עוקב אחר כל התפתחות רגולטורית ומשפטית ומעדכן את הקוראים.
פקטור אף מרחיב בימים אלה את פעילותו הבין–לאומית ,בין היתר לסין ,שם הוא
מפתח קשרי עבודה עם מספר עורכי פטנטים ואף מתכנן סמינר מקיף בנושא הגנת
הקניין הרוחני בסין בקרב ייצואנים ישראלים .פקטור סבור כי סין משפרת לאחרונה
את ההגנה על הקניין הרוחני לאור הביקורת החריפה שנמתחה עליה בשנים
האחרונות .בנוסף ,הוא נמצא בקשרי עבודה שוטפים עם מספר פירמות מובילות
בארה"ב ובבריטניה.
שץ ,שעובד לצידו של פקטור ,הוא יליד ארה"ב .הוא בעל תואר שני בהנדסת חשמל
ותואר ראשון בהנדסת מחשבים מהטכניון בחיפה .שץ עוסק בעריכת פטנטים,
במיוחד בתקשורת ומחשבים ,משנת  .1996לשץ מגלה מעורבות עמוקה בתחום
החינוך ובין היתר מכהן בהתנדבות כיו"ר הנהלת עמותה של בית ספר יסודי ניסיוני
בעלת חזון לחנך את התלמידים ללקיחת אחריות על הלמידה שלהם.
פרט פיקנטי :בשנת  1985זכה יעקב שץ בחידון התנ"ך לנוער .לאחר מכן בעת
שירותו בחיל השריון זכה בתואר חתן התנ"ך של צה"ל.

