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"ז:זחשמורות.הזכויותכל
במחקר,דולריםמיליארדימאותשלהשקעותומחייבתאכזריתהיאהחלה:כברהבאההמסחריתהמלחמה

ענקתאגידיסטארט־אפ,חברותושואבתממנה,שניזוןמשנישוקהצמיחההיאענק.ובתביעותבפיתוח

אובעינייםלראותאפשרשאיבמוצרותמלוגיםבלעדיותזכויות,עלנאבקאחדכלאקדמיים.ומוסדות

חייםאנחנושבווהטכנולוגיההידעעתירהעולםנבנהכךעצום.כלכליערךבעלהואאבלבאצבעותלמשש

בהתהוותבועה

אפרתיעידו מנאפו!שחדאיור:אפרתיעידו

r<3n,■oreרשוםפטנטבבעלותכםאיןעדיין

mmanשאתםכנראהבשלווה,חייםואתם

כראיבעולם.מהמתרחש■■■■מנותקים

תמציאוקודם:אחתשעהויפהאחד,שתשיגו

עדיףממישהו,תרכשואובעצמכםמשהו

להיאחזמתעקשיםאתםאםמבריק.ממישהו

ממשיךשהעולםשתדעוכדאיגשמיים,בנכסים

רוחני.בקנייןולמסחרהמידעלכלכלתהלאה

לשחקןהפטנטיםענףנהפךהאחרונותבשנים

חברותלהזניקשבכוחואסטרטגינכסמרכזי

לעוררואפילואחרותחברותלרסקקדימה,

באוגוסטטוטליטריות.מדינותשלמשטרימ

מוטורולהחברתאתגוגלהאינטרנטענקיתרכשה

שלהניידיםהמכשיריםחטיבת)לשעברמוביליטי

סכוםדולר.מיליארד5.21תמורתמוטורולה(

שמנהבערימהאותהציידגוגלששילמההעתק

אלף15בכ-שימושזכויותמשפטיתניירתשל

סכוםמוביליטי.מוטורולהשלרשומיםפטנטים

המניהמחירעל6370שלפרמיהשיקףהעסקה

יום.באותובמניה569«׳שללזינוקוהוביל

מפסידים,להרגישגוגללאנשיגרםלאזהאבל

ההפעלהמערכתאתמספקתגוגלהוא.נהפוך

מוטורולה,שלהניידיםלטלפוניםאנדרואיד

אתלההשיגההעסקהנוספות.וחברותסמסונג

אפל.שלבאייפוןלהתחרותהנדרשיםהפטנטים

חברותחמששלקונסורציוםרכשלכןקודםחודש

אדיקסוןסוני,rimמיקרוםופט,אפל,ענק

EMC-1שפועלתנורטל,מחברתפטנטיםתיק

דולר.מיליארד5.4ב-הסלולר,רשתותבתחום

דוגמתעסקותשיישמעו,ככלבומבסטיות

בשניםדופןיוצאותאינןנורטלאומוטורולה

ענקישלהחימושבמרוץדרךאבןוהןהאחרונות,

עםיחדהסלולרית,התקשורתמתחוםטכנולוגיה

הפרותעלדולריםמיליונימאותשלענקתביעות

פטנטים״.״מלחמותשמכונהממהכחלקפטנטים,

הלב,תשומתבמוקדכעתעומדהסלולרענף

שלהבאהדורפיתוחסביבמתנהלתוהמערכה

ביתהוציא2011בנובמברהסמארטפון:מכשירי

לשווקאפלעלהאוסרמניעהצובגרמניההמשפט

הפרתבשלשלההסמארטפוןממכשיריחלק

מוטורולה.שלפטנטים

המשפטייםוהסכסוכיםהפטנטיםרישום

גםפטנטיםועורכימשפטניםמפרנסים

תרופות,אינטרנט,ותוכנה,מחשביםבתחומי

אותםלמצואאפשרואנרגיה.ביו־טכנולוגיה

חדשנותביןמפגשמתקייםשבהםהמקומותבכל

מציע.החופשישהשוקהמסחרילפוטנציאל

עלגדוללחץיצרמידעלכלכלת״המעבר

השיטהמכך,כתוצאההפטנטים.רישומיהרחבת

במקוםמהתחומים.בחלקאותנולשרתהפסיקה

מונעתהיאמסויםלתחוםהשקעותלמשוך

טוענתמהתחומים",לחלקלהתקרבממשקיעים

למשפטיםהפקולטהריקןאלקין־קורן,ניבהפרופ׳

למשפטהמרכזוראשחיפהבאוניברסיטת

היאביותרהבולטת״הדוגמהולטכנולוגיה.

סביברבהצפיפותנוצרתשבוהסלולר,בתחום

מרבעיותרשהולידההסמארטפון,מכשיריפיתוח

הון־סיכוןוחברותמשקיעיםולכןתביעות,מיליון

ליטיגציהעלילךשלהםהכסףשכלכיוםחוששים

הפטנטיםשיטתשלהמקוריהתפקידותביעות.

אפשרשאימוחשילאנכסעלמונופוללתתהיה

הואהאחרונותשבשניםהיאהבעיהלגרר.היה

בתחוםשפועליםאנשיםאסטרטגי.לנכסנהפך

הבאה".הבועהמתפתחתשכאןחשים

לרשוםממשיכותחברותאלקין־קורן,לדברי

פטנטים,לרכושובמקבילרבבכסףפטנטים

אתלהפחידכדירקבהם,ישתמשושלאשברור

שלהמצרפימהערך809״לפחותהמתחרים.

עלמבוססיםהמערביבעולםציבוריותחברות

אםביןמוחשי,שאינונכסכלומררוחניקניין

ידע,צרכנים,נאמנותמוניטין,מסחרי,סמלזה

אילןד״רמסביררשומים״,פטנטיםאומחקר

החייםמרעימחלקתוראשבכירשותףכהן,

ריינהולר־כהן.הרוחניהקנייןבקבוצתוכימיה

מיקרוסופט,אופייסבוקאפל,כמו״בחברות

הנכסיםשלהערךביןנתפשבלתיפערקיים

לביןבמאזנים,מופיעשהואכפיהמוחשיים,

לצרכןשמגיעמוצרכלהציבורי.הכלכליהערך

למשל,כך,רשומים.פטנטיםמאותבתוכוכולל

פטנטים250כ-מעורביםהאייפוןשלבפיתוחו

שונים״.רשומים

רגל,פושטתהחברה

מיליוניםשחיםהפטנטים

דו׳׳חפיעלאבלמפתיעים,כהןשמציגהנתונים

היה2000ב-כבר2006מ-העולמיהבנקשל

120ב-מהתל״גבממוצע6070הרוחניהקניין

מוגדרמוחשילאקנייןהדו״ח,פיעלמדינות.

שלוההשכלההמקצועיתהמיומנותכרמת

הפורמלייםמוסדותיהובאיכותהמדינהתושבי

פורמליים.והבלתי

ישהרוחנילקנייןהמפותחות,במדינות

oecd-hבמדינותהעושר.בייצורמכריעתפקיר

ב-לנפשדולראלף354רוחנימקנייןהתוצרהיה

היצרנימהמערךדולרלנפשאלף76,לעומת2000
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טבעיים.ממשאביםלנפשדולר005,9ו-

שלנובראשנמצאהכסףשרובהיאהמשמעות

ובפטנטים.במחקריםבהמצאות,ברעיונות,

גבוההודאותברמתתחרותייתרוןלייצרהצורך

ההתפתחותקצבאבלומעולם,מאזקייםהיה

למרכזי.אותוהפךהטכנולוגית

השנים20ל-וטכנולוגיתרעיוניתבלעדיות

קלףהיאהרשוםהפטנטשמעניקמההבאות

רישוםנהפךכךבו.להחזיקרוצהחברהשכל

במעלהראשונהלמטרהכפטנטחדשותהמצאות

ממעבדותעברהואכך,מתוקףהחברות.עבור

קומתאלהיישרהמסוגרותוהפיתוחהמחקר

הדירקטורים,המנהלים,אתומעסיקההנהלה

והמשפטנים.המשקיעים

הרוחניהקנייןארגוןשלהנתוניםפיעל

רביםחכמיםאנשיםwipoהבינלאומי

העולםברחביהוגשו2010ב-בינינו.מסתובבים

פיכמעטפטנטיםלרישוםבקשות331,979,1

518ל-בהשוואהשניים נגעומתוכןאלף.5991

והמחשבים.האלקטרוניקהבתחומילהמצאות

רובןבקשות,003,7כ-שנהבאותההוגשובישראל

אתהוכיחההשיטהזרות.חברותידיעלהמכריע

יותרגדולשחלקמאחראבלרבות,שניםעצמה

טכנולוגיהעלמבוססיםשלנוהצריכהממוצרי

מבחינהעצמובזכותעומדהרוחניהקניין

שלו.הגידולמביתבמנותקלפעמיםכלכלית,

כישלוןשנכשלהחברהלהיותגםיכולהזו

הגיעלאאפילושפיתחהשהמוצרמסחרי,

במאידלתותיה.עלמתדפקיםושנושיםלמדפים

שלהםטארט־אפשמיזםלאחרשנהחציאשתקד,

רכשהנכסים,כינוסלהליךנכנסמודו,מורן,דב

החברהשלהרשומיםהפטנטיםאתהעולמיתגוגל

80כ-שלבחבילהמדוברשקל.מיליון8.61ב-

העסקהאישור.בתהליכיהיושחלקםפטנטים,

בכללחובותיה,כלאתלכסותלמודואיפשרה

גוגלדיםקונט.בנקשלההעיקריהנושהשלזה

מודו:שלבהמצאותהיחידההמתעניינתהיתהלא

wiLAN-1התמודדומולה silentRiver

לביןחברהשלהכלכליהערךביןהגדולהפער

שלפיוהמסראתמחדדשבבעלותההפטנטים

להיותיכולבחוק,מעוגנתשבלעדיותורעיון,

עבורמסחריתומקפצהאחדעבורהצלהקרש

הצילוםענקיתשלזוהיאמוכרתדוגמהאחר.

הסיסמהשנה.130מ-יותרלפנישהוקמהקוראק,

1888ב-איםטמןג׳ורג'קודאקמייסדשתבע

״אתםלהמוניםהראשונההמצלמהאתכשהציג

השאר"אתנעשהואנחנוהכפתורעלתלחצו

טכנולוגית.ובשורההיסטוריתמפנהנקודתהיתה

שנותובאמצעמעמדה,אתלבססהמשיכהקודאק

אחראיתוהיתההצילוםמשוק9070ב-שלטה70ה-

בארה״ב.שנמכרומהמצלמות859ל-

סרטילשוקקודאקשלההיצמדותואולם

המהירההחדירהכטעות.התבררההצילום

ובהמשךהדיגיטלי,הצילוםטכנולוגייתשל

הסלולרי,הטלפוןבאמצעותלצלםהאפשרות

90ה-שנותבמהלךמגדולתה.אותההורידו

דולרמיליארד30מ-קודאקשלהשוקשוויצנח

קודאקהגישהבינוארדולר.מיליון600לכ-

נושיםמפנילהגנההמשפטלביתבקשההעולמית

רגל.מפשיטתלהיחלץבניסיון

שכיוםהואקודאקשלבסיפורההמענייןהחלק

נאמדששווייםפטנטים001,1ב-מחזיקההיא

החברהמשוויחמישהפידולרמיליארדבכ-

איפשרהרביםפטנטיםעלשלההבעלותבשוק.

מפרהשהיאבטענהאפל,נגדתביעותלהגישלה

דיגיטלי.לצילוםשלהפטנטיםבארבעהזכויות

הטלפוניםיצרניתנגדתביעההגישההיאבמקביל

בהפרתמאשימההיאשאותהhtcהסלולריים

נגדנוספתתביעהוכןפטנטים,בחמישהזכויות

rimהבלקברי.מכשירייצרנית

חכמיםהמתחריםגם

הגדולותהחברותאתהובילהקייםהמצב

מבחינהמשתלםרקלאפטנטיםשרישוםלמסקנה

לדבריחיים.להצילעשויגםהואכלכלית:

מחלקתוראשבכירשותףהאוזמן,אהודעו״ד

שבהםהימיםחלפובריינהולד־כהן,ההיי־טק

המהנדסיםשלשכישוריהםכךעלסמכוחברות

לפניאחדצעדהחברותעלישמרוהפיתוחואנשי

המתחריםאצלשגםלחברהברור״כיוםכולם.

זמןשלענייןרקוזהמבריקים,מהנדסיםעוברים

מסוימת.טכנולוגיהאודרךפריצתישיגושהםעד

שחברהבוודאותלדעתיכולהלאחברהאף

לכןבמקביל.פיתוחאותועלעובדתלאמתחרה

ליוקרהאולטכנולוגיהמעברחורגפטנטיםרישום

הזוההבנהסיכונים.גידורשלענייןזהמקצועית

לדעתרוציםהםהמשקיעים:לרמתגםחילחלה

הסופילמוצראוליעדתגיעלאהחברהאםשגם

שיוכלערך,בעלפטנטיםבתיקמחזיקההיאשלה,

מההשקעה.חלקלפחותלהםלהחזיר

התפישהלשינויגורמתהזאת״ההתפתחות

סטארט־אפ,בחברותפטנטים.רישוםשל

משהועלעובדותוהןמוגבלשלהןשהתקציב

רקלאתפקידןלכןקריטי.הזההרישוםממוקד,

שלרצףלייצראלאשלהן,ההמצאהעללהגן

האפשר,ככלגבוהערךלחברהשייצרפטנטים

היאהמשמעותשלה.ההתפתחותלמסלולמעבר

שהיאפטנטיםמפתרוחני:קנייןתוכניתלבנות

לקדםהבחירהלפעמיםעסקית.תוכניתכמו

אחררעיוןפניעלרשוםכפטנטאחדרעיון

לשולחןכשיושביםביותרכמשמעותיתמתגלה

מכירה״.לקראתומתןהמשא

ומורכב,גדולעולםהואהפטנטיםרישום

לתהליךמעברעצמו.בפניהתמחותלתחוםשנחשב

והרישום,הבקשהבהגשתהכרוךוהממושךהיקר

ואסטרטגייםכלכלייםשיקוליםגםבושלובים

גדולההצלחהביןההבדלאתלעתיםשעושים

איזוכמושאלותמעלההואצורמת.להחמצה

הגזרהגבולותמהםכפטנט,לרשוםכראיהמצאה

מדינותבאילוהפטנט,עלשיגנוהאופטימליים

הפיתוחבתהליךשלבבאיזהאותו,לרשוםכראי

החלטהכלועוד.ברישוםההמצאהעללהגןכראי

לדודות.לבכייהלהוביליכולהשגויה

רוחנייםרךה/°08/0

°08/0כ-כיוםהואהרוחניהקניין%£

pynDהגדולות,החברותשלהמצרפי

העושרמיצירת°06/0מ-ליותרואחראי

והמפותחותהמתפתחותבמדינות

#^
חוקבמסגרתמוגןפטנטיםרישום

יי
לבעלמעניקוהואהרוחני,הקניין

בהמצאהבלעדיותשימושזכויותהפטנט

שנה20עדלמשך

£%
נהפךהצריכהמוצרישעולםככל

הפטנטמקבלכךיותר,לטכנולוגי

בשניםיותר.רחבותמסחריותמשמעויות

הבקשותבמספרעלייהמגמתישהאחרונות

בעולםשוניםבמקומותפטנטיםלרישום

עללהגןבמקורשנועדהחוק,

וממציאים,מדעניםשלזכויותיהם

להגנהאסטרטגיככליחברותכיוםמשמש

הפטנטיםמתחרים.ולתקיפתהמצאותעל

שערכםסחירים,כלכלייםלנכסיםנהפכו

שלהעסקיתמהפעילותבנפרדנמדד

בהןהמחזיקותהחברות

הכלכלי,גםומכאןהמשפטי,מעמדו

בבסיסםעומדהרשוםהפטנטשל

ענקותביעותמשפטייםמאבקיםשל

הולידגםהואפטנטים.הפרותבגין

לארוחניקנייןחברותשלמשנישוק

והופכותפטנטיםשרוכשותיצרניות,

הקנייןחוקבחסותמניביםלנכסיםאותם

בחוקשונותפרצותובאמצעותהרוחני
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חיינואתששינוהפטנטים

הקיטורמנוע

1769

ג׳יימסהסקוטיהמהנדס

יחידתנקראתשמושעלואט,

ואט,הפיסיקליתההספק

במנועהחידושיםנחשבלאבי

הקיטורמנועולממציאהקיטור

רשםהוא1769ב-המודרני.

להפחיתשהצליחחשובפטנט

הקיטורבכוחהשימושאת

°57/0ב-

הטלפון

1876

המצאתמיוחסתרשמיבאופן

בל,גרהםלאלכסנדרהטלפון

המכשירעלפטנטשרשם

מעמדהחזיקהפטנט876ב-

רבות,משפטיותתביעותנגד

אותו,רשםשבללפניעודאבל

בפיתוחרביםממציאיםעסקו

קוללהעברתמערכת

החשמליתהנורה

1879

הליבוןנורתשהמצאתאף

לתומסמיוחסתהחשמלית

הוצג1840אדיסון,כברב-אלווה

וורןידיעלשלההפעולהעיקרון

עסקו1-088860וב-רו,להדה

לפתחבניסיוןרביםחוקרים

אףתרםאדיסוןשימושית.נורה

ובעיקרההמצאהלפיתוחהוא

לשיווקה

הדיזלמנוע

1879

המהנדסהמציאהדיזלמנועאת

שרשםדיזל,רודולףהגרמני

בתחוםפטנטיםעשרותכמה

מנועשלהיתרוןהמכניקה.

שליותרגבוהניצולהואהדיזל

הדלקהבעירהחומראנרגיית

הטלוויזיה

1884

הראשוןהטלוויזיהלמכשיר

הבולטיםאחדאבות.כמהיש

שלאחרביירד,לוגיגיוןהואבהם

הראשונההעולםמלחמת

טלוויזיה.לפתחלניסיוןהתמסר

התבססוהראשוניםהניסיונות

של884מ-רשוםפטנטעל

ניפקוגוטליבפבליקהממציא

הנכסמשמעויותמהבודקים״אנחנו9£

ערכו״,ומהבולהשקיעהולכיםשהם&\

ערךיששלפטנטיםמתברר״לפעמיםכהן.מספר

לדוגמה,שצריך.כמונעשהלאהתהליךכינמוך

שהואלעקוף,שקלבאופןרשוםשהפטנטייתכן

באופןרשוםשהואאומדינותבמספיקרשוםלא

משפט.בביתשלוהפרהלהוכיחשקשהכללי

מסובךנעשהזהכאסטרטגיהפטנטיםכשבוחנים

ודאות.אישלמשמעותימרכיבשישמכיווןיותר,

להצלחהשהובילופשוטיםפטנטיםקיימים

שמיםשכולנוהקרטוןאתלמשל,כך,כלכלית.

בחורהמציאשמשקרנינגדהמכוניתחלוןעל

והרוויחבארה״בכפטנטזהאתשרשםישראלי

הפשוטותההמצאותאחתדולרים.מיליוניעשרות

התפירהמכונותלענקיתזינגרחברתאתשהפכה

שלה״.החדלקצההמחטקוףאתלהזיזהיתה

הסטארט־אפחברתנמכרה2010באוגוסט

י.ב.מלחברתstorwizeסטורוויזהישראלית

שפיתחההחברה,דולר.מיליון140תמורת

הוקמהמידע,שלולשליפהלדחיסהפתרונות

40בההושקעוובמהלכןמכירתה,לפנישניםשש

ממציאיםקבוצתעלהתבססה״החברהדולר.מיליון

עלפוינט,פאוורבמצגתרעיון2005ב-שהציגו

אוטומטית.שנפתחיםחומריםשלואחסוןדחיסה

נזכרבחו״ל״,ללקוחותלמכוראזהתחילורקהם

קנתה?י.ב.מ״מההחברה.אתשליווההאוזמן,

קטןמוצרספציפית,לנישהחדירהישהזהלמוצר

בדקהכשהיאאבלcarכמוחברהעבורלכאורה

תהליךכאןשהיהגילתההיאלעומק,החברהאת

הזאתהרכישהלקראת׳התאפרנו׳ערך.בנייתשל

בעלהיהשנבנההרוחניוהקנייןמהתחלה,כבר

מידע.דחיסתשלבתחומיםרקולאלרוכשערך

פטנטים.שלאטרקטיביתמהילעםמוצרהיהזה

י.ב.מ,כמוחברהרשומים,פטנטיםכאןהיולאאם

היתהלאדולרים,במיליארדיפטנטיםשמפתחת

אותה״.לרכושצריכה

התהילהקירמקום

רשםלמשרדלגשתמהעםשיהיהכדיאבל

והמצאות.רעיונותצריךהמקומיהפטנטים

בינלאומיתענקחברתהיאמטריאלסאפלייד

למחצההמוליכיםלתעשייתבציודשמתמחה

הקבוצה,שלהבתהחברהקונדקטורס(.)סמי

בגילוימתמקדתישראל,מטריאלסאפלייר

ולקסיליקוןשבבישלהייצורבתהליךפגמים

הםבישראלשלההעובדים000,1מתוך400

ומדענים.מהנדסים

אבלהמחקר,לתחוםאמנםשייכים״הפטנטים

עסקיות.מטרותלהשיגצריכיםוהםעסקיכליהם

לטכנולוגיה,אותםמקשריםתמידאנחנוביום־יום

מסבירהעסקית״,הצדקהלהםלהיותחייבתאבל

שלהרוחניהקנייןיועצתזילבר,עינבעו״ד

שהפרויקט״ייתכןישראל.מטריאלסאפלייד

עסקיואינוראשוניבמצבנמצאמוביליםשאנחנו

שניםעשראוחמשעוריצליחהואאםאבלכרגע,

עליוארשוםולכןקריטית,היאעליוהעבודה

שיתוףעורכיםאנחנושבהםבמקריםגםפטנט.

רשוםפטנטלהיותחייבמתחרהחברהעםפעולה

טכנולוגית".מבחינהלמישייךמהשמסדיר

עבורהתהליכיישמטריאלסבאפלייר

לאבניומחולקיםמתוקצביםוהתהליכיםמסודרים,

לצמצםבחברהמעדיפיםמשברבתקופותדרך.

פרויקטיםלדחותאולבטלאחרים,פעילותתחומי

ובפיתוח.במחקרההשקעההיקףשיישמרובלבד

הראשוניםאנחנואםשגםהואהמרכזי״השיקול

שמישהולהיותיכולמסוימת,טכנולוגיהלפתח

אתלעצורעשוישלווהפטנטזה,עלעובדאחר

שלנו״,נדוניהכמוהםהפטנטיםשלי.הטכנולוגיה

מוסמכת.פטנטיםעורכתזילבר,מסבירה

לתמריציםזוכיםבחברהוהמדעניםהמהנדסים

כמופטנטים,רישוםשללכיווןחזקהולדחיפה

החברהשלהתהילהקירעלהוקרהתעודות

חדשנותבנושאפרסיםנושאותותחרויות

חלקהחברהמשגרתלשנהאחתומצוינות.

השנהשלהטובהפטנטלתחרותשלהמהפטנטים

העולמית.מטריאלסאפליירשמקיימת

שלהפרהביןקשרשישמראים״המחקרים

נתחאיבודלביןרוחניקנייןשלהליגהפטנטים

שלההטכנולוגיהעלתשמורשלאחברהשוק.

אומרתהשוק",מנתחחלקתאבדזמןלאורך

להימנעהיאבהיי־טקהרווחת״הגישהזילבר.

רובמשפטיים.ומסכסוכיםזכויותמהפרת

בהסכמיםמסתיימיםהמתוקשריםהסכסוכים

במהירותלחזורבמטרהפעולהשיתוףשל

שאנחנוכשםזאת,עםהשוטפת.לעבודה

חשובאחרים,שלפטנטיםלהפרלאמקפידים

שלנו״.הרוחניהקנייןעללוותרלאלנו

בשנהרשםסופטוורhpשלהפיתוחמרכז

בנוסףה-־דבתחוםפטנטיםמאותהאחרונה

החברה.חטיבותבשארשנרשמופטנטיםלמאות

כלכלית״,מבחינהמאודלנוחשובים״פטנטים

סופטוור,hpשלהעסקיתהיחידהמנהלמסביר

בעלינכסיםעלמדברים״אנחנומרגליות.רפי

קשרללאונמכרשנסחרעצמאי,כלכליערך

מועסקיםעובדים000,1כ-מנהל״.שאתהלעסק

ביהודהחברהשלהגדולהפיתוחבמרכזכיום

שבשנהולפטנטים,להמצאותחרושתבית

התוכנהבתחוםפטנטים100רשםלבדההאחרונה

אחרים.בתחומיםפטנטיםמאותועוד

ורישוםהמו״פתחוםנמצאשניםכבר

החברה.שלהעדיפויותסולםבראשהפטנטים

מאפשרתלאhpפועלתשבובענףהתחרות

אתלשפראותהומחייבתמהגזרגללהורידלה

מקצועיצוותהחברההקימהבאחרונהיכולותיה.

ייעודווכלהפיתוח,מחלקותביןשנודדמיוחד

טכנולוגיות.עלוהגנהפטנטיםזיהויהוא

רוחניקנייןשלגדולהמידהשיש״גילינו

מנגנוןלנוהיהולאבחברה,ומתפתחשהולך

מרגליות.אומרלפטנט״,אותושיהפוךפורמלי

הנפחאבלבעניין,עסקוהחברהשלהדין״עורכי

אבלהמשפטיות,התשתיותבעיבויהשקענוגדל.

לאתרמאתרשטסייעודיצוותלהקיםגםהחלטנו

פטנטיםסדנאותועורךבעולםכאלה70ויש

ומעלה״.צוותיםראשימרמת

זוכיםHP-nגםמטריאלס,באפליירכמו

הפטנטיםרושמיהתוכנהואנשיהמהנדסים

גאוותמבחינתמוסףערךמעניק״זהולהוקרה.

העובדיםשםעלמוגשיםתמידהפטנטיםיחידה.

להוקרהזוכיםוהםאותם,ומגישיםשמפתחים

שבומיוחדיוםמקיימיםאנחנולשנהאחתבחברה.

אנשיםלשלושההצטיינותפרסימעניקיםאנחנו

והעובדיםחדשניים,רעיונותמאחורישעומדים

רבותמשקיעיםאנחנולעניין.מגויסיםמרגישים

חדשנות״.שלבתרבות

ופרץהיצירהשחדוותנדמהזאת,ובכל

מאפשריםאינםההיי־טקענףשלהחדשנות

כפטנטרישוםללאנחת.שלאחדרגעלחברות

כמגדלהיאהחדשנותבחוק,זכויותועיגון

שתנופףברגעלהתמוטטשדינובאוויר,פורח

בלתיחלקשזהלכלברורהמתחרה.החברהבו

ניסיונותשלתולדההנראהככלמהמשחק,נפרד

שגםחושב״אנימהעבר.כואבותוהחמצותמרים

הדברעלמשפיעהבשטחהתחרותיתהמציאות

תביעותיותרהרבה״ישמרגליות.אומרהזה״,

וזההתוכנה,בתחוםבמיוחדפטנטים,הפרותעל

ערךישהרוחני.הקנייןשלהחשיבותאתמעודד

באופןרקלאאבלקדימה,החברהשלבפריצה

וחוקי״.משפטיבאופןגםאלאפורמליבלתי

משתלטיםהטרולים

אקספרסאמריקןחברתהקימהאשתקדבאפריל

ipהאינטרנטאתראת intellectual)rpzone

Propertyמציעההיאשבורוחני(קנייןכלומר

פעולהשיתופיולקייםפטנטיםולמכורלרכוש

שונים.פטנטיםבעליבין

משמעותימהלךהתרחשכןלפניעודאבל

גםנאההכנסהכמקורהפטנטיםעלשהכריז

ייסדשנה21לפניבחדשנות.מתענייןשלאלמי

קומטאץ׳חברתאתשותפיםעםיחדלבאמיר

שסניפיההחברה,בצפון.בקיבוץתרנגולותבלול

ובקליפורניה,בפלורידהבנתניה,כיוםנמצאים

ניובבורסתנסחרתהיאברשת.באבטחהעוסקת

בעולם.חברות150ל-טכנולוגיהומספקתיורק

שצברהרבהידעהואבאמתהמענייןהחלק

חברותשללציין,ישוהמגונה,החרשבשוקלב

בלימודיוהתמחהשבותחוםבארה״בה״טרולים״

באוניברסיטה.
״׳

Patent Trollsגנאיכינויהוא

מהסכמירווחיםעלמבוססיםשעסקיהןלחברות

רוכשותהןשאותםפטנטים,ותביעותרישוי

בעזרתםלייצרכדיולאבלבדזהלצורך

לדבריו,לב.מסבירעסק״,לבנותאוטכנולוגיה

כעוזרששימשבזמןדטקיןפיטרטבעהכינויאת

תוכניתאתוייסדאינטלבחברתהמשפטיהיועץ

מהסוגחברותנגדאינטלשלהמשפטיתההגנה

אחר2005ב-היהדטקיןאירוני,באופןהזה.

intellectualventuresחברתשלהמייסדים

llcבעולם,הגדולהפטנטיםלטרולהנחשבת

החברה.יו״רסגןמשמשהואוכיום

שקטנשמרלתמונהנכנסושהטרוליםעד

הטכנולוגיתההתפתחותהפטנטים.בענףיחסי
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נעותחדרנות

1892

אתרשםוילרצירלסהממציא

המדרגותעלהראשוןהפטנט

שהציעהדגםאך1892ב-הנעות

הנעותהמדרגותפותח.לא

1897ב-נבנוהראשונות

בקוניאיילנד,עלידיג׳סתו

אספירין

1900

וכימאירוקחהצליחו828ב-

הסליציליתהחומצהאתלבודד

היא874ב-ורקהערבה,מעץ

כאבים.משככתכתרופהשווקה

אתבאיירחברתרשמה900ב-

אבלבארה״ב,כפטנטהתרופה

אותהלייצרהחלורבותחברות

1917ב-הפטנטשפקעלפני

המטוס

1903

אוטוהגרמני־יהודיהממציא

שהצליחהראשוןהיהליליינטל

ורשםתעופהכליולהטיסלבנות

אבלבתחום,פטנטיםכמה

בעיקרמזוהההמטוסהמצאת

שהיורייט,וארווילוילבורעם

שמישמטוסלבנותהראשונים

1903ב-פטנטכךעלורשמו

מעופפת""מכונהההגדרהתחת

טמפון

1931

מקולורדוהאסקליבלנדארלד״ר

פטנטעלטמפונים1931רשםב-

"טמפקס"שנקראומוליך,עם

השםתחתהיוםעדונמכרים

ושםהפטנטעלהזכויותהזה.

ידיועל932ב-נרכשוהמותג

שייסדהטנדריך,גרטרודחברת

"טמפקס"הטמפוניםחברתאת

מיקרוגלתנור

1945

ד״רידיעלהומצאהמיקרוגל

רטיון,מחברתספנסרפרסי

מערכתלפתחניסיונותכדיתוך

המכשירשלגדולתומכ״ם.

מיקרוגלימפיקשהואהיא

מבפנים.המזוןאתשמחממים

הואלכולנו,המוכרהחיסרון,

אכילממנושיוצאמאפהשאין

חדשנותשלהיסטריה

d?71/jפטנטיםלרישוםבקשות

npD:־wipoהבינלאומי(הרוחניהקניין)ארגון

הממציאיםמדינת

2010ב-הפטנטיםבקשות

זרותחברותידי7y•רובם

הבינלאומי(הרוחניהקניין)ארגוןwipoמקור:

אסטרטגיהלפתחהחברותאתהביאההמהירה

משאביםהקדישוהןהקרה:המלחמהבנוסח

ששימשורבים,פטנטיםולרישוםלאיסוף

חברותמצדתביעהמפניאפשריתכהגנהכעיקר

מאזןמשלהן.בפטנטיםהןגםשאחזומתחרות,

שיכולותהטרולים,חברותידיעלהופרהאימה

בעצמןחסינותאךהיצרניותהחברותאתלתבוע

מונעתדברמייצרותשאינןהעובדהתביעה.מפני

טכנולוגיים.פטנטיםלהפרמהן

בעבר,נאכפושלאפטנטיםרוכשים״הטיולים

מתייחסיםיצרניםשבהםבתחומיםומתמקדים

מודעיםואינםציבוריידעכאללטכנולוגיה

תביעתפעילותם.אתלהגבילשעשוייםלפטנטים

ההקבלהומכאןבהפתעה,לנתבעמגיעההפטנט

מתחבאיםהיוהאגדותסיפורישלפילטרולים

וסוחטיםהסוחריםאתמפתיעיםלגשרים,מתחת

לב.מסבירכופר״,מהם

עלבעיקרןשמבוססותהאלה,החברות

הגדולהאיוםכיוםהןמשפטית,פעילות

כיטועןלבהיצרניות.החברותמעלשמרחף

הפרתעלהתביעותמספרעלה4002-9002ב-

דמילתשלוםהבקשותומספר70ב-פטנטים

״חברותאלקין־קורן,לדברי70650ב-עלהשימוש

הןמשמעותיות.לשחקניותנהפכותטרולים

מניבלנכספטנטלהפוךמאפשרותשהןטוענות

ייצורחברותנגדפועלותהןאוויר.נכסזהאבל

לקבלכדיאלאבמקומן,לייצרמטרהמתוךלא

לרסןיכוליםהיוהמחוקקיםאםמהרווחים.חלק

והקטניםהגדוליםהשחקניםהפטנטים,תחוםאת

השיטהכימרוויחה,היתהוהחדשנותמרוויחיםהיו

שליטה".מכלליצאה

הפטנטיםחוקשמאפשראחתפרצהרקזואבל

בקשותמיליוןכחציבההוגשו2010שב-בארה״ב,

טבעהגנריתהתרופותענקיתפטנטים.לרישום

אםביןהפטנטים,בשיטתקיומיבאופןתלויה

ידיעלאםוביןשפקעופטנטיםאימוץבאמצעות

אליעםבזמנו״נפגשתיקיימים.פטנטיםתקיפת

מהפטנטים,ניזונים׳אנחנולי:אמרוהואהורביץ

אלקין־קורן.מספרתפטנטים׳״,שונאאניאבל

לנצחיכוליםלאאנחנושאםלמסקנה׳״הגענו

לאמנותזהאתהפכהטבעאליהם',נצטרףאותם

פטנטיםתוקפתוהיאהאמריקאית,החקיקהבחסות

והבלעדיותמבוטלהפטנטשרישוםכזהבאופן

שירותעשתההיאכיכפרס,אליהעוברתשלו

האמריקאי״.החוקזאתמגדירכךכביכול.לציבור

למרוץהצטרפההאקדמיה

פורהכרהםהאקדמייםהמחקרמוסדות

הסתפקוארוכותשניםבמשךאבללחדשנות,

מדעייםעתבכתבימאמריםבפרסוםהמוסדות

מהצדעמדוהםהאקדמית.הקהילהמצדובהכרה

משמשותשלהםהמחקריםתוצאותכיצרוראו

שהסבוחדשים,מוצריםלפיתוחפרטיותחברות

נאים.רווחיםלהן

ביחסשינויחלהאחרוניםהעשוריםבשני

פטנטיםלרשוםהסיני:הפטנט

מרמיצירהפטנטיםברישוםרואיםמסחרייםותאגידיםמחקרגופירקלא

שהדרךמבינותהמתפתחותהמדינותשלהממשלותגםכלכלית.לצמיחה

שלהסיפורהפטנטים.רשםשלבמשרדולעבורחייבתהעולמיתלכלכלה

שלבמעמדושחלהמהפךאתמדגיםשהואמכיווןבמיוחד,מענייןסין

ביחסהסיניםשעברוהתפישתיהשינויאתגםאבלאסטרטגי,כנכסהפטנט

העולמיים.לשווקים

פיתוחמרכזילהקיםרבותטכנולוגיותחברותסירבושניםעשרלפניעד

ההמצאות.וגניבתהחיקוייםההעתקות,כארץלמרחוקיצאששמהבסין,

הפרהאורישוםלגבימודעותנטולתהיתהימיםאותםשלהסיניתהכלכלה

והפרותהפטנטיםרישוםבתחוםנוראימוניטיןצברה״סיןפטנטים.של

שלבמשחקומשחקתהעולםאלנפתחתשהיאככלמשתנהוזההפטנטים,

sheng-bdo-3בכירמנהלמאור,אילןמסבירהעולמית״,הכלכלה

נפגעתשהכלכלההבין״הממשלישראל־אסיה.המסחרלשכתנשיאוסגן

מהן.שיגנבומפחדטכנולוגיהלמדינהמכניסותלאבינלאומיותחברותכי

באכיפה,שעוסקממשלתיגוףהוקםהממשל:מכיווןלחץהופעלמכךכתוצאה

התחילהמשפטוביתפטנטים,הפרתעלמלאפיצוילתתהממשלהנחה2008וב-

קורה״.זהמשהולעשותרוצהבסיןוכשהממשלהאכיפה.אתלהגביר

הפרהבגיןתביעותאלף42בסיןהמשפטלבתיהוגשולבדה2010ב-

שישהאמוןעלשמעידשינוי2002ב-בודדיםתיקיםלעומתפטנטים,של

אתסיןהגדילהבבדבדהאכיפה.וביעילותהמשפטבמערכתלחברות

מהתוצר96.0»׳השקיעההיא1995ב-דרמטי.באופןופיתוחבמחקרהשקעותיה

2020עד%5.2ל-להגיעכוונהמתוך%6.1ב-מדוברהיה2011וב-במו״פ,

בעולםהגדולהליצרניתנהפכהתושבים,מיליארד43.1שבהשסין,לאחר

הרוחני.הקנייןשללמגרשהכוחבכלנכנסתהיאהעולמי(,מהייצור%8.91

מוכשריםשבהבמדינהזהככהמורגשתכברשלהמתפשרתהבלתיהנחישות

תאגידיםשלההשקעההיקףלכך,בהתאםחרשים.מהנדסיםאלף352שנהמדי

2011ב-זינקובפיתוחבמחקרסיניים בתאגידים%4לעומת201%4.92-

ישראל.עםהיתרביןפעולה,לשיתופיקרנותמקימהשהיאתוךעולמיים,

העולםלעומתרוחניבקנייןעצוםמפערסובלתשהיאמבינה״סין

ההיי־טקמחלקתוראשבכירשותףהאוזמן,אהודעו״דמסבירהמערבי״,

הקנייןאתלרכושהיאהמצבעללהתגברהדרכים״אחתבריינהולד־כהן.

שלהראשונהבשורהכיוםנמצאהסיניהיצרןלכןעושה.שהיאמהוזההרוחני,

זה״.אתומעודדשדוחףבנשיא,ונגמרמתחילהכלמהמערב.הענקתאגידי
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מהופטנס?

חוקיתזכותהואפטנט

שהמדינהבלעדי,לשימוש

הזכותההמצאה.לבעלמזניקה

עדשללתקופהבישראלניתנת

הפטנטבעלמוגןשבהןשנה,20

הזכותהרוחני.הקנייןדיניידיעל

בתחומיםהמצאותעבורניתנת

טכנולוגיים,פיתוחיםרבים:

עסקיות,שיטותחישוב,שיטות

אתועוד.מדעיותהמצאות

מבצעתהפטנטיםרישום

השייכתהפטנטים,רשות

המשפטים.למשרד

המצאהשלממעמדהמעבר

המעוגןרשוםרעיוןלפטנטאו

בכמהעמידהמחייבמשפטית

ההמצאהעקרוניים:קריטריונים

מועילה,חדשה,להיותחייבת

תעש״תילשימושניתנת

המצאתית.התקדמותובעלת

פטנטלרישוםהבקשההגשת

כךההמצאה,אתלפרטמחייבת

היאשאליובענףהמקצועשבעלי

אפשרכיצדלהביןיוכלושייכת

גםנדרשהבקשהמגישלממשה.

להיקףמדויקותהגדרותלהציג

עבורדורששהואהבלעדיות

ההמצאה

פטנטרושמיםכך

לרשותהבקשהאתמגישים

מתוארכתהבקשההפטנטים.

הבקשותבמאגרלתורהונכנסת

בוחןידיעלנבחנתהבקשה

בתחוםמקצועבעלפטנטים,

הפטנטשייךשאליו

ראויהשהבקשהנמצאאם

היאלפטנטכשירהוההמצאה

כרךהפטנטיםביומןמתפרסמת

שללפרסומיםרשומותשלמיוחד

שםאתכוללהפרסוםרוחני.קניין

ותקצירבעליהפרטיההמצאה,

אינועדייןהפטנטזאת,עםשלה.

סופיבאופןרשום

לקראתהפטנטשלפרסומועם

הציבורלרשותעומדתאישור

שלתקופההעסקיאוהפרטי

התנגדותלהגישחודשיםשלושה

כפטנטההמצאהלרישום

התנגדות,הוגשהלאאם

אםכפטנט.נרשמתההמצאה

מחליטהפטנטיםרשםהוגשה,

אותהלדחותאולקבלאם

ההמצאהנהפכתהתהליךסיוםעם

שלשתוקפוכדיאבלרשום,לפטנט

לשלםבעליונדרשיישמרהפטנט

שנתיתאגרה

האקדמיהביןפעולהשיתופישמקדם9£

klr.השניםבמשךהתגבשבישראללתעשייה

מהאוניברסיטאותידעלהעברתאחידמודל

עסקיותחברותיישום:חברותבאמצעותלתעשייה

שמטרתןהאוניברסיטאות,שלהמלאהבבעלותן

שנוצרהרוחניהקנייןעלוהגנהמסחורהיא

באמצעותבעיקראוניברסיטאימחקרכזכות

מנהלותבמספר,שבעהחברות,פטנטים.רישום

מימוןוגורמימסחרייםגופיםעםהתקשרויות

וההכנסותהזכויותחלוקתאתבהסכמיםומעגנות

ביןהפעולהשיתופילחוקר.המחקרמוסדבין

ומתהדקים,הולכיםלאקדמיההתעשייההברות

ולפיתוחלמחקרהלאומיתהמועצהבתמיכת

והטכנולוגיה.המדעבמשרד

המועצהידיעלבאחרונהשפורסםסקרפיעל

והתייחסלסטטיסטיקההמרכזיתוהלשכה

האקדמיהשלהידעמסחורחברות8002-9002ל-

פטנטיםלרישוםבקשות400שנהמדימגישות

ייסודמאזבחו״ל.המכריערובןובחו״ל,בישראל

150כ-שלבהקמתןמעורבותהיוהןהחברות

רוחניקנייןממכירתההכנסותסטארט־אפ.חברות

6.1בכ-הסתכמויחדהחברותכלשלומתמלוגים

שקלמיליארד48.1ובכ-2008ב-שקלמיליארד

ברישוםהאקדמיהשלהבולטיםההישגים2009ב-

בתחומי92׳לכ-הגדול,ברובםהםהפטנטים

החיים.ומדעיהרפואה

הואבאקדמיההמחקרשלהמרכזי״המניע

היהאפשרהזוומהבחינהמדעית,סקרנות

מתפרסמיםשהדבריםבכךלכאורהלהסתפק

שהמוסדמבליהמדעיתובעיתונותבספרות

רוסו,חייםמסבירשלהם״,היישומיבצדיתעניין

נשיאוסגןולפיתוחלמחקרהלאומיתהמועצהחבר

וטענותביקורתהוליד״זהמערכות.אלביטחברת

הפעילותאתלמסחרכדידיעושהלאשהאקרמיה

כךהזאתהפעילותאתלעודדרוציםאנחנושלה.

הכלכלית.ברמהגםממנהליהנותיהיהשאפשר

אףיותר,גבוהיםיהיושהמספריםרוציםהיינו

וזההעולםמולטובבמצבנמצאיםשאנחנו

הדוגמאותאחתהכנסה.מקורלהיותיכולבהחלט

במכוןשפותחההקופקסון,תרופתהואהבולטות

יפה".הכנסהמקורלוומשמשתויצמן

הידעבמסחורשתומכיםאחריםכמורוסו,

הצדדים:כלעםמיטיבשהדברסבורהאקדמי,

שלהמדעייםההישגיםאתלהפוךמצליחהוא

ובעלישימושייםלמוצריםהאוניברסיטאות

מקורותלהןמספקבבדובדהרחב,לציבורתועלת

מחקריהן.להרחבתנוספיםמימון

והגיונימתבקשנראההזהשהחיבוראףעל

בעייתישהואשטועןמיוישבמחלוקת,שנויהוא

תוצרהואהאקדמיהידע״מסחורמייסודו.

באופןשמתגברהפטנטיזציה,תהליךשללוואי

הזוומהבחינההאחרונות,השנים20ב-מובהק

טוענתברגל׳/לעצמהיורההפטנטיםשיטת

מינימכלידענכסיקיימים״כיוםאלקין־קורן.

אלגוריתמיםעסקיות,שיטותאינטרנט,סוגים

בעברגזע.בתאיומחקרגנטייםרצפיםחישוביים,

היולאשכןאלהוגםכלל,קיימיםהיולאחלקם

משמשיםהםכיום.שהםכפיכךכלמשמעותיים

גדולוחלקמפותחותלמדינותצמיחהמנועי

נוצרהזהמהתהליךכתוצאהשלהן.מהתל״ג

הורחבו.הרישוםותחומיפטנטים,רשמיעללחץ

למדעשייכיםשהיורביםשתחומיםלכךגרםזה

מסחריים.לנכסיםנהפכוהגנום,מיפויכמובסיסי,

פטנטיםלרשוםואיפשרוהסכרשנפרץברגע

עםלהתמודדנאלצוהאוניברסיטאותהזה,מהסוג

אישפעםהידע,למסחורשקשוריםקונפליקטים

להסתגל.נדרשווהןכפטנט,לרשוםהיהאפשר

האקדמיהכימעניינת,דוגמההיא״ישראל

הריבמסחור.לעסוקהראשונותאחתהיתהכאן

לתעשייהקשורוגםמדעןגםהיהויצמןחיים

מכוןע״א(.פטנטים,120מ-יותרבעצמו)ורשם

ביטויקיבלוזהאקדמי,ידעבמסחורהתחילויצמן

מחקר.ומוטתהומוגניתשהיתהשלו,בפעילות

לחקותניסוכשהאוניברסיטאותהחלוהבעיות

ביןהפערעללגשרהיהההיגיוןויצמן.מכוןאת

בפיתוחהצורךלביןבאוניברסיטההבסיסיהמחקר

מדעניאםגםאחרות:במליםהיישומים.עלשוק

סרטן,שלמסויםבסוגמולקולהגילוויצמןמכון

הקלינייםהניסוייםאתלערוךצריךמישהועדיין

כסף,צריךועדייןלתרופה,אותהלהפוךכדי

היוהכוונותהמחקר.אתמממנתכשהמדינהגם

פחות״.התוצאותטובות

מכוןעבורבנושאערכהשאלקין־קורןמחקר

ובטכנולוגיהבמדעמתקדםלמחקרנאמןשמואל

עיוותיםיצרהידעשמסחורכךעלהצביע

שאינהרקלאהפטנטיםרישוםשיטתוכירבים,

מהווהאלאהמחקרשלהמשךמעודדת

להמצאהראשוןשמגיע״מימעכב.גורםלעתים

ובפיתוחבמחקרוההשקעותהקופה,בכלזוכה

בעידודתפקידישלתחרותיותלטמיון.יורדות

בתחוםפטנטיםשרושמיםברגעאבלהחדשנות,

הסביבהכלאתמשתקזהלדוגמה,הגנטיקה,

וברגעאחדרקישאנושיגנוםהמחקרית.

מסביב.לפתחאפשראינחסמתמהגישהשחלק

שחשובותתרופותכמוחיוני,בפיתוחכשמדובר

עדשנה20לחכותצריךהציבור,לבריאות

ולחקור״.לשוביהיהשאפשר

פטנטיםרישוםאותנו?מובילזהכללאן

ידעעתירותחברותעבורביטוחתעודתהוא

עלהשמירההמידע.למסחורהעיקריוהכלי

במשפטבבסיסהמעוגנתהרוחניהקנייןזכות

והממציאיםהמדעניםעבורמגןמשמשתובמוסר,

היאבעתבהאבלויצירה.חדשנותומעודדת

במישורהןהצרכניםציבורלרעתגםפועלת

שהיאלעובדהמעברשלה.הצרבמישורוהןהרחב

מהווההיאהמחקר,מתחומיחלקומצרהמגדרת

באופןשמשפיעמהרבות,לשניםתחרותיחסם

לצרכן.המוצריםמחיריעלישיר

מסבירהתרופות״,בתחוםמאדבולט"זה

התרופהלמחירהייצורעלותבין"הפערכהן.

ונכנסותפגשהפטנטברגעולכןעצום,הוא

ממהבלבד%4ל-יורדהמחירנוספותיצרניות

אלקין־קורן,לדבריהבלעדיות״.בתקופתשהיה

סבורההיאאךביסודו.נכוןהפטנטרישום

הסחף,אתלרסןדרכיםלמצואיידרששהמחוקק

משליטה.שייצאלפני
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