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ממוסד שמואל  ו/או  ממשרד המדע והטכנולוגיה  אין לשכפל כל חלק מפרסום זה ללא רשות מראש ובכתב 
 ופרסומים דומים תוך ציון מפורש של המקור. נאמן לצורך ציטוט של קטעים קצרים במאמרי סקירה  

 הדעות והמסקנות המובאות בפרסום זה הן על דעת המחבר/ים ואינן משקפות בהכרח את דעת 

 מוסד שמואל נאמן. 



 

  

 אודות מוסד שמואל נאמן

ביוזמת מר שמואל (סם) נאמן והוא פועל להטמעת    1978מוסד שמואל נאמן הוקם בטכניון בשנת  
 טכנולוגי, כלכלי וחברתי של מדינת ישראל. -לקידומה המדעיחזונו  

מוסד שמואל נאמן הוא ארגון עצמאי ובלתי תלוי למטרות מחקר המתמקד בהתוויית מדיניות  
סביבה   פיסיות,  תשתיות  גבוהה,  והשכלה  חינוך  תעשייה,  וטכנולוגיה,  מדע  בנושאי  לאומית 

אומי של ישראל בהם המוסד תורם תרומה  ואנרגיה ובנושאים נוספים בעלי חשיבות לחוסנה הל
והמלצותיהם משמשים את   וסקירות, שמסקנותיהם  ייחודית. במוסד מבוצעים מחקרי מדיניות 
נבחרים   צוותים  בידי  נעשים  המדיניות  מחקרי  השונים.  רבדיו  על  במשק  ההחלטות  מקבלי 

מתאימים, בעלי  מהאקדמיה, מהטכניון ומוסדות אחרים ומהתעשייה. לצוותים נבחרים האנשים ה
עם   פעולה  שיתוף  תוך  נעשית  העבודה  רבים  במקרים  במקצועם.  מוכרים  והישגים  כישורים 
משרדים ממשלתיים ובמקרים אחרים היוזמה באה ממוסד שמואל נאמן וללא שיתוף ישיר של  
גבוהה   והשכלה  טכנולוגיה  מדע,  שעניינה  לאומית  מדיניות  התוויית  בנושאי  ממשלתי.  משרד 

 שמואל נאמן כמוסד למחקרי מדיניות המוביל בישראל. נחשב מוסד 

עד כה ביצע מוסד שמואל נאמן מאות מחקרי מדיניות וסקירות המשמשים מקבלי החלטות ואנשי  
סקירת הפרויקטים השונים שבוצעו במוסד מוצגת באתר האינטרנט של     מקצוע במשק ובממשל.

לאומ בפרויקטים  נאמן  שמואל  מוסד  מסייע  בנוסף  משרד  המוסד.  של  המאגדים  דוגמת  יים 
מגנ"ט בתחומים: ננוטכנולוגיות, תקשורת, אופטיקה, רפואה, כימיה, אנרגיה, איכות    -הכלכלה  

סביבה ופרויקטים אחרים בעלי חשיבות חברתית לאומית. מוסד שמואל נאמן מארגן גם ימי עיון  
 מקיפים בתחומי העניין אותם הוא מוביל.  

 . עירד יבנהפרופ' זאב תדמור וכמנכ"ל מכהן פרופ'  יו"ר מוסד שמואל נאמן הוא 
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 תודות 

ו במימון  נערך  (המולמו"פ)  בהנחית  המחקר  אזרחי  ופיתוח  למחקר  הלאומית  המועצה 
והטכנולוגיה.    המדע  מודים במשרד  ז  אנו  גורי  הערותיו  יללד"ר  על  המולמו"פ,  יועץ  כה, 

 שסייעו לשפר עבודה זאת.  ובשלב הטיוטה הסופית הביניים הטובות והבונות בשלב דו"ח  

על  לראש  תודה   אלון  אופיר  עו"ד  הישראלית,  הפטנטים  להעמיד  ו   לסייע הסכמתו  רשות 
אורי  . תודה מיוחדת למר    לרשות חוקרי מוסד נאמן את בסיסי הנתונים של רשות הפטנטים

הישראלית הפטנטים  מרשות  בהכנתעל    קופנהגן  המשותפת                                  קובץ   העבודה 
ILPO-PATSTAT   לעבודה זאת. תרומתו  וב שהשקיע בפתרון בעיותהרב עבור הזמן ו 

מהאוניברסיטה הקתולית לובן בבלגיה    (Xiaoyan Song)תודתנו נתונה לגב' שיויאן סונג  
(KUL)   על נתוני ההרמוניזציה והשיוך הסקטוריאלי שלKUL-ECOOM . 

ל ב גב'  תודה  הסיוע  על  ברזני  שיתופי  י  תרשימ של    ם הכנתוב  VOSviewerתוכנת  אלה 
 בפעילות המצאתית. הפעולה  

הראשי הנתונים  בסיס  העלאת  על  תמיר  גולן  למר  להודות  ובסיסי     PATSTATברצוננו 
ועל התמיכה הרבה שהעניק לכל אורך הפרויקט. עבודה  ייעודי  הנתונים התומכים לשרת 

   עזרתו והשעות הרבות שהשקיע בפתרון בעיות.   זאת לא הייתה מתאפשרת ללא
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 תקציר מנהלים

בסדרת המחקרים של מוסד שמואל נאמן בנושא "תפוקות מו"פ   ביעישדו"ח זה מסכם את המחקר ה 
זה סטטיסטיקה עדכנית אודות    מסמך הדוחות הקודמים, מציג    ששת פטנטים ישראליים". בדומה ל   –

הכוללת   הישראלית,  ההמצאתית  של הפעילות  בקשות    הייחודיות  הבקשות   ספירה  ניתוח  לפטנט, 
המצאות לפי סקטורים ולפי תחומים טכנולוגים,  ה, ניתוח מגישים מובילים, פילוח  PCTלפטנט במסלול  

הפעילות  במאפייני ח מתמקד פרק מיוחד בדו"ניתוח היבטי גלובליזציה של פעילות המצאתית ועוד. 
 וזרים ברשות הפטנטים הישראלית.  מקומייםמגישים  ההמצאתית של 

   מאפייני ההמצאות הייחודיות מראה כי:ניתוח 
  3380-וכ המצאות ייחודיות לפטנט על ידי ממציאים ישראלים  5479- הוגשו בעולם כ  2017בשנת   •

ישראלים. ניתן לראות כי בשנים האחרונות ישנה  המצאות ייחודיות על ידי מגישים (בעלי הפטנט)  
 מגמה של רוויה והתייצבות במספר הבקשות לפטנט. 

היו ביוסנס    2018-2014בהמצאות ייחודיות בין השנים  חמשת המגישים הישראלים המובילים   •
) (402ישראל  הטכניון  רד 321),   ,(-) ישראל  (302הט  ויצמן  מכון   (265) ומלנוקס   (253  .(  

(  ואחריה)  248(ממוקמת במקום השישי  העברית    האוניברסיטה  אביב  ),  245אוניברסיטת תל 
  סוגרת את העשיריה הראשונה ). אוניברסיטת בר אילן  126) וישקר (149אוניברסיטת בן גוריון (

)117 (.  
עשרת   • מרשימת  נפלטה  והיא  ממשיכה  טבע  חברת  של  ההמצאתית  בפעילות  הירידה  מגמת 

 בקשות ייחודיות).  84בלבד עם   16ת ייחודיות לפטנט (מקום המגישים המובילים בהגשת בקשו
בקשות ייחודיות   75- בקשות ייחודיות לפטנט ע"י האוניברסיטאות, כ 280-, הוגשו כ2017בשנת  •

בקשות) שהייתה שנת השיא בפעילות ההמצאתית של    355(  2008פחות מאלו שהוגשו בשנת  
 מוסדות אלו. 

השנים   • היי2018-2014בין  הבקשות  כ,  היוו  הטכניון  של  לפטנט  כל    22%-חודיות  סך  מתוך 
הפעילות ההמצאתית של המוסדות להשכלה גבוהה בישראל. האוניברסיטה העברית, מכון וייצמן  

כ דומה,  התפלגות  חולקים  אביב  תל  הייחודיות    18%- ואוניברסיטת  ההמצאות  מכלל 
   האוניברסיטאיות (כל אחת).  

(הדסית  ההמצאות    2018-2014בשנים   • רפואיים  מרכזים  שלושה  של  החברה    – הייחודיות 
של קופת חולים    החברה למסחור  -מור יישומיםלמסחור של בית חולים הדסה, שיבא תל השומר ו  

    מתוך סך כל ההמצאות הייחודיות של סקטור בתי החולים.  75%-היוו ככללית) 
החקלאי • המחקר  וולקנ -מינהל  ומכון  (מי  אטומית  לאנרגיה  וקמ"ג-מ"ג הועדה  היו    נגב) -שורק 

 מכלל הבקשות הייחודיות של הסקטור הממשלתי.  84%-על כ  2018-2014אחראים בשנים 
כי   • מראה  הפטנט  של  הטכנולוגי  התחום  לפי  הייחודיות  ההמצאות  התפלגות    24%ניתוח 

בשנת   העסקי  הסקטור  של  הייחודיות  והחיים     2018מההמצאות  הרפואה  מדעי  בתחום  היו 
ת את  וכ(הכולל  הפארמה)  התקשורת    17%-חום  תחום  והחישוב.  המחשבים  בתחום  היו 

 מכלל ההמצאות הייחודיות.  13%-כ 2018האלקטרונית היווה בשנת 
מההמצאות    34%-כ,  2018ניתוח התפלגות ההמצאות הייחודיות לפי ענף כלכלי מראה כי בשנת   •

המחשבים   לענף  שייכות  הישראלי  העסקי  הסקטור  של  האלקטרונים  הייחודיות  והמוצרים 
שייכות לענף הכימיה,    7%-מההמצאות קשורות לענף ייצור מכונות וציוד, כ  10%-, כם האופטיי

 לתחומים אחרים.   42%-נוספים לענף הפארמה וכ 7%-כ
של חברת אינטל  הפעילות של מרכזי המו"פ הזרים עולה כי שיעור ההמצאות הייחודיות   ניתוחמ •

) עצום  בשיעור  בשני76%צמח  לשנים    2018-2014ם  )  ו2013-2009בהשוואה  הגישה    היא , 
זאת   לפטנט.    1716בתקופה  ייחודיות  בשנים   ה ייבחמיש בקשות  המגישים  של                       המובילה 

בקשות    422(  HEWLETT PACKARDבקשות ייחודיות),    IBM   )984כלולות גם    2018-2014
 בקשות ייחודיות).  399( QUALCOMM -) וייחודיותבקשות  404( MICROSOFT ייחודיות),
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  - כ  2018מניתוח השיוך המדינתי של הבקשות הייחודיות בחזקת חברות זרות עולה כי בשנת   •
  9.5% - מהבקשות הזרות להן היה שותף לפחות ממציא ישראלי אחד היו אמריקאיות, כ  84%

(סין, יפן וקוריאה)    ת היו אסייתיו    2.5%-, בריטניה ושוויץ), כEU-27 - היו אירופאיות (מדינות ה
 . היו של חברות ממדינות אחרות 5%-וכ

 לה: וע  EPO-וב USPTO- מאפייני ההגשות ב מניתוח 
והן  בבקשות של ממציאים  הן    OECD- ה  בין מדינות   12-במקום ה  2018ישראל מוקמה בשנת   •

 מגישים.  בבקשות של
ה2019בשנת   • במקום  ישראל  דורגה  במספר    11-,  הרשומים בעולם  מגישים   הפטנטים                               של 

 פטנטים).  USPTO )4649-ב
מספר הפטנטים שניתנו במשרד הפטנטים האירופי נמוך משמעותית מהמספר שניתן במקבילו   •

 פטנטים של מגישים.   846-פטנטים של ממציאים ו 1091ניתנו  2019האמריקאי. בשנת 
לפי   • הפטנטים  המגישהפילוח  כי    EPO-ב   סקטור  כ 2019בשנת  מראה  מהפטנטים   80%-, 

(ירידה    הוגשו על ידי אוניברסיטאות  9%-, כפרטיות או ציבוריות   חברות  על ידי הרשומים הוגשו  
כ לשנת    3%-של  כ)2018בהשוואה  פרטיים,    4%-,  מגישים  ידי  ידי    4%-כעל  חברות  על 

בתי חולים או על ידי החברות להעברת ידע של קופות החולים, וכאחוז    על ידי  2%-כת,  ממשלתיו
 על ידי גופי מחקר ממשלתיים. 

   2013שיעורי אישור הפטנט עבור מגישים ישראלים וממציאים ישראלים בבקשות שהוגשו בשנת   •
בהתאמה. שיעורי מתן הפטנט הגבוהים    71%-ו  66%עמדו על    2020ואושרו עד חודש אפריל  

, היו של חברות/מרכזי  2020ואושרו עד אמצע שנת    2013ור פטנטים שהוגשו בשנת  ביותר עב 
מהבקשות לפטנט של    74%-). כמו כן, אושרו כ81%מו"פ זרים וחברות ממשלתיות ישראליות (

כ  רפואיים,  ומרכזים  חולים  כ  70%-בתי  ישראליות,  חברות  של  לפטנט    65%-מהבקשות 
וכ האוניברסיטאות  של  לפטנט  הממשלתי    58%-מהבקשות  הסקטור  של  לפטנט  מהבקשות 

 וארגונים ללא כוונת רווח. 
דורגה ישראל במקום החמישי בעולם במדד המבטא את היקף הפעילות ההמצאתית    2018בשנת   •

לישראל   USPTO-ב במו"פ.  להשקעה  ל  0.22  ביחס  לפטנט  השקעה  כל  בקשות  דולר  מיליון 
  0.24-ביפן, ו  0.25בטאיוואן,    קעה במו"פבקשות לפטנט למיליון דולר הש   0.29, לעומת  במו"פ 

 בקשות לכל מיליון דולר השקעה בארה"ב ובקנדה. 
בפעילות המצאתית משותפת היא בין ישראל לבין ארה"ב   רשת שיתופי הפעולה החזקה ביותר  •

ואחריה, ובמידה פחותה באופן משמעותי, בין ישראל לבין מדינות אירופה (כאשר גרמניה הינה  
המובילה  מדינות    המדינה  לבין  ישראל  בין  קיים  נמוכה  בעוצמה  שת"פ  ישראל).  עם  בשת"פ 

 אסייתיות כמו סין, דרום קוריאה וסינגפור. 
 

 במבט משווה בינלאומי מראה כי:  PCTנתוני ניתוח 
 
של    PCT  ת בקשותבהגש  OECD-מוקמה ישראל במקום החמישי בין מדינות ה  2018בשנת   •

), לשוויץ  33.4מתחת ליפן (נפש),    100,000-הגשות ל   22.7ממציאים ביחס לגודל האוכלוסייה (
 ).  28.0) ולשוודיה (28.4), לקוריאה (34.8(

של מגישים ביחס    PCT  ת בקשותבהגש, מוקמה ישראל במקום התשיעי בעולם  2018בשנת   •
,  (30.1)  ופינלנד  (35.6)  יפן     (47.7),שוויץ נפש).    100,000-הגשות ל  19.9לגודל האוכלוסייה (

 . המנורמלות לגודל האוכלוסייה בשנה זאת PCT- הובילו את מספר בקשות ה
נגלה  ל • יתרון  בין  הטכנולוגיה הרפואית  ) בתחום  revealed advantage( ישראל  (מקום ראשון 

 . )OECD- זילנד בין מדינות ה-ניואחרי שנייה  (הפארמה בתחום  ) וOECD- מדיניות ה
ישראליות עמד על  2018בשנת   • ב 23.7%, שיעור הבעלות הזרה על המצאות  נמוך   , -12.6%  

מהבעלות הזרה על המצאות ישראליות הייתה    70%-, כזאת  הבשנ.  2013מנתוני השיא של   
כ  בבעלות  ה הייתה    13%-אמריקאית,  מדינות  ושוויץ)  EU-27- בבעלות  בריטניה  כולל                         (לא 

   הייתה בבעלות מדינות אחרות.  17%-וכ
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במגמת עליה  והינו    11.8%, שיעור הבעלות הישראלית על המצאות זרות עמד על  2018בשנת   •
 .  קלה בשנתיים האחרונות

במסלול    18%-כ  2018בשנת   • שהוגשו  לפטנטים  עם    PCTמהבקשות  פעולה  בשיתוף  היו 
 ממציאים זרים.  

  3.4פי    , משל שוויץ  3.7ים כי מספר הפטנטים הטרייאדים של ישראל קטן פי  מרא   2016תוני  נ •
להניח כי הסיבה העיקרית למספר הפטנטים הטרייאדים    ביר ס משל שוודיה.  1.6משל הולנד ופי 

 .במספר הקטן של חברות ישראליות רב לאומיות גדולות   ץנעו  (מספר אבסולוטי)   הנמוך של ישראל
וטכנולוגיה ישראלית לטובת חברות    (know-how ,IP) קניין רוחני , ידע של   גבוהה זליגה  נמשכת   •

, אם כי בשנים האחרונות נכרת מגמת התייצבות במדד המתאר תופעה זאת (בעלות זרה  זרות
 על המצאות ישראליות).  

העהממצאים    להלן  העוסק  העיקרים  מהפרק  ההמצאתית  ב ולים  הפעילות  ברשות  מאפייני 
 הפטנטים הישראלית: 

בקשות לפטנט על ידי מגישים ישראלים                  1370הוגשו ברשות הפטנטים הישראלית    2019בשנת   •
 בקשות לפטנט על ידי מגישים זרים.   6368-ו

בירידה רצופה בהשוואה לפטנטים בעשור האחרון, שיעור הפטנטים שניתנו למגישים זרים נמצא   •
בשנת   ישראלים.  למגישים  כ  2009שניתנו  על  זה  שיעור  מכלל    11%(   89%-עמד  ישראלים) 

 ישראלים) מכלל הפטנטים.  18%(  82%-לכ  2019הפטנטים שניתנו והוא ירד בשנת 
מגישים מארה"ב הגישו את מספר הבקשות לפטנט הגדול ביותר ברשות הפטנטים   2018בשנת   •

),  377), גרמניה (444), שוויץ ( 1502),ואחריהם בסדר יורד, מגישים מישראל ( 2556ית (הישראל
 ).   183) ויפן (228), בריטניה (246צרפת (

שהוגשו ברשם הפטנטים מכלל הבקשות הזרות   53%-כ  ת האמריקאיו  הבקשות היוו    2019בשנת   •
(ירידה של    34%-כהיוו  האירופאיות    , הבקשות) 2008בהשוואה לנתוני    8%(עלייה של    הישראלי 

(עלייה    מכלל הבקשות הזרות   10%-כ היוו    תוהבקשות האסייתיו   )2008בהשוואה לנתוני    11%
 . )2008בהשוואה לנתוני   3%של 

מכלל הבקשות הזרות לפטנט שהוגשו ברשות הפטנטים היה    92%-, המקור של כ2019בשנת   •
 אחוז בלבד משווקי ספר. משווקים מתעוררים וכחצי   7.5%-משווקים מפותחים, כ

לפטנט  ה • בקשות  בהגשת  המוביל  הישראלי  הישראליתבמגיש  הפטנטים  השנים   רשות                        בין 
בקשות. היא מובילה בהפרש ניכר    400-עם כ  Biosense  Webster  א חברתיה  2018-2014

הראשונה של    בקשות). בעשיריה  121בקשות) ומכון ויצמן מדע (  135על התעשייה האווירית (
מקום רביעי),    –בקשות    93הטכניון (  –המגישים בשנים אלו נמצאות עוד שלוש אוניברסיטאות  

מקום    -בקשות    63מקום שישי) ואוניברסיטת בן גוריון (  –בקשות    64האוניברסיטה העברית (
 שביעי).  

השנים   • ברשות  ,  2018-2014בין  לפטנטים  בבקשות  המובילים  הזרים  הפטנטים המגישים 
היו  דומה    PHILIP MORRIS PRODUCTSו    FACEBOOKהחברות     הישראליות  מספר  עם 

בהתאמה). בין עשרים המגישים המובילים, בולטות מאוד ההגשות    349ו    362הגשות לפטנט (
כגון   בינלאומיות  וביוטכנולוגיה  פארמה  חברות  ,  ROCHE  ,NOVARTIS  ,REGENERONשל 

MERCK  ,PFIZER  ,SANOFI  ,BAYER  ,JANSSEN   טבע  שחלקן    ,ועוד חברת  עם  מתחרות 
 .  ת הישראלי

מהבקשות הזרות ברשות הפטנטים הישראלית מוגשות בשנים האחרונות על ידי    90%-בעוד כ •
 חברות, רק כשני שליש מהבקשות הישראליות מוגשות על ידי גופים מהסקטור העסקי .  

מתוך    22%-יים גבוה מאוד ועומד על כשיעור הבקשות המוגשות על ידי מגישים פרטיים ישראל  •
עבור מגישים זרים, פלח המגישים הפרטיים הינו זניח ביותר  שסך כל הבקשות הישראליות, בעוד  

 מתוך סך כל הבקשות הזרות.   2%-ועומד על כ
מסך    8%-6%שיעור הפטנטים האוניברסיטאיים דומה עבור שתי אוכלוסיות המגישים ועומד על   •

 כל הבקשות.  
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בלבד    7%מהבקשות לפטנט של מגישים זרים היו בתחום הכימיה (לעומת    34%-כ  2018בשנת   •
  43%(לעומת    אישיים צרכים  אמצעים להיו בתחום     33%-מהבקשות של מגישים ישראלים), כ

כ הישראליות),  הפיזיקה   12%- מהבקשות  בתחום  מהבקשות    21%(לעומת    התמקדו 
כהישראליות)  החשמל  9%-,  הישראליות)  (בדומה  בתחום  כלבקשות  תהליכים   בתחום   7%-, 

ופיזיקאליי הישראליות),    13%(לעומת    תחבורה ו  םכימים  הנדסת    2%- וכמהבקשות  בתחום 
שני התחומים הנותרים (בנייה; טקסטיל ונייר)  מהבקשות הישראליות).    4%-(בהשוואה לכ  מכונות

כ  היוו   וכ  1%-רק  הזרות  שהוגשו   2%-מהבקשות  הישראליות  הפטנטים   מהבקשות  ברשות 
 הישראלית. 

והכימיה היוו בשנת   • וענפי    53%-כ  2018ענפי הפארמה  הציוד  מכלל הבקשות הזרות לפטנט 
מהם. לעומת זאת התפלגות    20%-היוו כ   המכונות למשרד ומחשביםו  האלקטרוני והתקשורת

ומאופיינת   הזרות  הבקשות  מהתפלגות  מאוד  שונה  המקומיות  הבקשות  של  התעשייה  ענפי 
הציוד האלקטרוני  בריכוזיות נמוכה יותר של תחומים טכנולוגים (מגוון רחב יותר של ענפים). ענפי  

ומחשבים ו  והתקשורת  למשרד  בשנת    המכונות  המקומיות  מכלל    36%-כ  2018היוו  הבקשות 
 מהם.  26%-לפטנט ואילו ענפי הפארמה והכימיה היוו בשנה זו כ

  השתייכו לענפי הטכנולוגיה העלית   בקשות לפטנט של המגישים הזרים  מה  57%-, כ 2018בשנת   •
מסורתית    29%-ו המעורבת  הטכנולוגיה  ענפי  המעורבת.  העילית  הטכנולוגיה  לענפי  השתייכו 

  תמונה דומה   . בקשות הזרותמכלל ההמצאות ה  14%-רק כ  יחד   יםוהטכנולוגיה המסורתית מהוו 
בקשות לפטנט של מגישים ישראלים  מה  53%-כ מניתוח התפלגות הבקשות המקומיות.    מתקבלת

השתייכו לענפי הטכנולוגיה העילית המעורבת. ענפי    31%-ו  השתייכו לענפי הטכנולוגיה העלית
המס  והטכנולוגיה  מסורתית  המעורבת  בשנת  ורתית  הטכנולוגיה  מכלל    16%-כ  2018היוו 

 בקשות המקומיות. ה
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 מבוא  .1

חלו תמורות מתודולוגיות משמעותיות בניתוח פעילות המצאתית, בעיקר    בשני העשורים האחרונים

באוניברסיטאות   פטנטים  בנושא  ייעודיים  נתונים  בסיסי  ולהטמעת  טכנולוגית  להתקדמות  תודות 

. מחקרים פורצי הדרך בתחום הפטנטים  Eurostat-ו  OECD- כמו הובארגונים בינלאומיים גדולים  

מתאפשרים כיום, בין היתר, תודות לשילוב ולהצלבה של נתוני פעילות המצאתית עם בסיסי נתונים  

מוסד שמואל  מזה עשור,  חיצוניים המעשירים ומגוונים את הידע על מאפייני המגישים והממציאים.  

הידע בתחום ה"סטטיסטיקה של הפעילות ההמצאתית", תוך    נאמן שם לו למטרה להשתלב בחזית

תפוקות   לחקר  המתואמות  בתחום,  חדשות  תשתיות  ופיתוח  קיימים  ייעודיים  נתונים  בסיסי  אימוץ 

 המו"פ הישראליות.  

ישראלים"  –"תפוקות מו"פ    ת המחקריםהפרסום הראשון בסדר הוגש למועצה הלאומית    פטנטים 

ולפיתוח   בין  מיפה את מאפייני הפעילות ההמצאתית הישראלית    זה חקר  מ.  2011  בשנתלמחקר 

, משרד הפטנטים  (ILPO)  בשלושה משרדי פטנטים: רשות הפטנטים הישראלית  2008-1990השנים  

. בנוסף, בחן המחקר הראשון את מעמדה  (EPO)ומשרד הפטנטים האירופי     (USPTO)האמריקאי 

ל  בהשוואה  המצאתית  בפעילות  ישראל  של  המפותחות  הבינלאומי  המדינות    (OECD)קבוצת 

אחרות נבחרות  הרשומים    . ולמדינות  הפטנטים  של  ספירה  היו  המחקר  של  המרכזיים  היעדים 

והבקשות לפטנטים במשרדי הפטנטים השונים, בחינת מיקומה של ישראל בפעילות המצאתית בתוך  

ובפטנטים    (patent applications)  קבוצת המדינות המפותחות, ניתוח מגמות בבקשות לפטנטים

על פי שיוך מגזרי, בחינת שיתופי הפעולה הבינלאומיים של ישראל    (granted patents)רשומים  

המצאתית  חוצה ו   בפעילות  בבעלות  מגמות  פטנטים-בחינת  של  המצאות    גבולות  על  זרה  (בעלות 

ודולוגיה  עיבוד הנתונים וניתוחם התבצע בהתאם למת  ישראליות ובעלות ישראלית על המצאות זרות).

 OECD. - ולהמלצות של ה

בשונה מהדגש שניתן  .  2013הוגש למועצה הלאומית למחקר ופיתוח בשנת  בסדרה  הפרסום השני  

התמקד הדו"ח  במחקר הקודם לבקשות לפטנטים ופטנטים רשומים במשרדי הפטנטים הלאומיים,  

  מתוךמדד לפעילות המצאתית אשר נבנה    -   "המצאות ייחודיות"-וב   בשלב בינלאומי  PCTבקשות  ב
להתגבר על הטיות הנגרמות מספירה כפולה של בקשה לפטנט בגין  מידע ממשפחות פטנטים ומיועד  

בעולם.   שונים  פטנטים  במשרדי  מהגשתה  כתוצאה  אחת,  כללו המצאה  המחקר  ניתוח  תפוקות   :

המצאתית ומאפייני ההמצאות  היבטי גלובליזציה בפעילות  ;  מאפייני ההמצאות הייחודיות הישראליות

פעילות משקית  לבין  המצאות ייחודיות  בחינת הקשר בין  הייחודיות של מרכזי המו"פ הזרים בישראל;  

בחינת  ובבחינת פעילות המצאתית ישראלית ב"שווקים המתעוררים"  ;  במבט משווה מקומי ובינלאומי

 .PCT-במסגרת ה OECD- מיקומה של ישראל ביחס למדינות ה

הוגש למולמו"פ    בנושא פטנטים ישראלים הדו"ח השלישי בסדרת המחקרים של מוסד שמואל נאמן  

איכות  סטטיסטי השוטף של הנתונים, התמקד הדו"ח בניתוח  -.  בנוסף לעדכון הכמותי2016בשנת  

.  OECD-סטטיסטית ומדדים רלוונטיים שפותחו על ידי הבאמצעות מתודולוגיה    הפטנטים הישראלים
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ניתוח זה הייתה לספק הערכה אודות איכות ההמצאות הישראליות והערך הטכנולוגי שלהן  מטרת  

 ).  OECD- (מדינות ה במבט משווה בינלאומי 

למולמו"פ   הוגש  בסדרה  הרביעי  ההמצאתית    הציגהדו"ח    .2018במרץ  הדו"ח  בפעילות  תמורות 

ניתוח  . כמו כן, כלל הדו"ח  באמצעות מדד "ההמצאות הייחודיות"   ים האחרונשני העשורים  הישראלית ב 

 ומדינות נבחרות נוספות.   OECD- השוואתי של מאפייני ותפוקות המו"פ של ישראל ביחס למדינות ה

במסגרת    .בחקר מאפייני הפעילות ההמצאתית של חברות הזנק ישראליות  התמקד   החמישי הדו"ח  

-2015חברות הזנק ישראליות שהוקמו בין השנים    9778נתונים על    IVC- ממאגר ה המחקר נאספו

. ניתוח מאפייני הפעילות ההמצאתית  PATSTATוהוצלבו עם נתוני פטנטים ממסד הנתונים    2002

של חברות ההזנק כולל תיאור של הפעילות על פני ציר הזמן, פילוח הבקשות הייחודיות לפטנט לפי  

פי הסיווג הטכנולוגי של הפטנט; מיפוי גיאוגרפי של ההמצאות  תחום העיסוק הראשי של החברה ול

ההזנק  חברות  של  לבין  ו  הייחודיות  החברה  של  החיים  במחזור  והשלב  האקזיט  בין  הקשר  ניתוח 

 . פעילות המצאתית 

תמורות בפעילות ההמצאתית הישראלית בעשרים    הציג , 2020 במרץבסדרה שהוגש   שישי הדו"ח ה

ותפוקות  השנים האחרונות באמצעות   ניתוח השוואתי של מאפייני  וכן  "ההמצאות הייחודיות"  מדד 

ישראל ביחס למדינות ה נוספות.    OECD- המו"פ של  תמקד  הפרק מיוחד בדו"ח  ומדינות נבחרות 

ומוסדות המחקר  הממשלתיים   במאפייני הפעילות ההמצאתית של האוניברסיטאות, בתי החולים 

 בישראל במבט משווה לאומי ובינלאומי. 

השביעי    דו"ח ה הפרהנוכחי,  בעדכון  בסדרת  מתמקד  נאמן  מוסד  של  המדדים  שנתי  סומים  של 

והזרה ברשות הפטנטים   מקומית ה  -  מקדיש פרק מיוחד לאפיון הפעילות ההמצאתיתהשוטפים וכן  

פרק    חמישה  כוללהדו"ח    הישראלית.   והיעדים    2פרקים.  המטרות  המחקר:   מערך  את  מפרט 

לניתוחים   המשמשים  הנתונים  ובסיסי  מקורות  המחקר,  אוכלוסיית  המחקר,  של  המרכזיים 

מגבלות   הנתונים,  אימות  תהליך  וניקוים,  הנתונים  עיבוד  תהליך  המדדים,  ולהפקת  הסטטיסטים 

למחקר.   המתודולוגיים  והחסמים  מעודכנים  3פרק  הנתונים  נתונים  לפטנטים    מציג  בקשות  על 

מציג ניתוח    4פרק    ופטנטים רשומים במשרדי פטנטים לאומיים (ארה"ב, המשרד האזורי האירופי). 

  PCT) של מדדי פעילות המצאתית על סמך נתוני הגשות  OECD- משווה בינלאומי (ישראל ומדינות ה

פרק   בינלאומי.  הישראליות.   5בשלב  הייחודיות  ההמצאות  מאפייני  את  את    6פרק    מנתח  מנתח 

והזרה ברשות הפטנטים הישראלית  ,המצאתיתהפעילות  המאפייני   מסכם את    7פרק    .  המקומית 

 ממצאי המחקר. 
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 מערך המחקר  .2
 

 מטרות ויעדי המחקר 
  היקף ומאפייני מטרת המחקר היא לספק למקבלי ההחלטות תמונה רחבה ומגוונת, ככל האפשר, על 

  לאורך ציר הזמן  הפעילות ההמצאתית הישראלית ולבחון את מיקומה של ישראל בפעילות המצאתית 

ואיכותיים   כמותיים  לקבוצת המדינות המפותחות.  באמצעות מדדים  מורחב  ביחס  זה  פרק  בדו"ח 
 המקומית והזרה ברשות הפטנטים הישראלית. פייני הפעילות  מא ב  תמקדמ

 : יעדי המחקר הם
בחינת מיקומה של ישראל בפעילות המצאתית ביחס למדינות נבחרות לפי תחומים טכנולוגיים   •

 . PCTבאמצעות נתוני 
המצאתית  • בפעילות  גבולות  חוצה  בעלות  בעלות    בחינת  מקומיות,  המצאות  על  זרה  (בעלות 

 ). ות מקומית על המצאות זר
ממצ  • של  הפעילות  ומאפייני  היקף  מובילים   איםיבחינת  פטנטים  במשרדי  ישראלים                       ומגישים 

   הפטנטים הישראלי).  ות ורש   EPO-, הUSPTO-(ה
 בישראל:  ניתוח ואפיון פרופיל ההמצאות הייחודיות  •

o ני ציר הזמןפעל ן ספירת   
o   לפי מגישים מובילים. ניתוח 
o   לפי סיווג טכנולוגי, עוצמה טכנולוגית וההתפלגות הענפית של ההמצאהניתוח.   

 לפי:  הישראלית  ניתוח הפעילות הישראלית והזרה ברשות הפטנטים •
o   ופטנטים רשומים של בקשות לפטנטים   בהגשות מקומיות וזרותמגמות 
o   לפטנטמגישים מובילים בבקשות 
o  של הבקשות   ת התפלגות סקטוריאליאפיון 
o  מתעוררים, פריפריאליים). (מפותחים,   וסוג השוקאזור גיאוגרפי  אפיון הבקשות לפטנט לפי 
o  נבחרים  צמיחה ודעיכה של תחומים טכנולוגיים 
o טכ הפעילות  התפלגות  בין  ההבדלים  הדגשת  תוך  לפטנט  הבקשות  של  וענפית  נולוגית 

 המקומית לזרה. 
 

 המחקר  ונתוניאוכלוסיית 
על מנת לאמוד ולאפיין את היקף ואיכות הפעילות ההמצאתית הישראלית, מחקר זה עושה שימוש  

,  הישראלי, משרד הפטנטים האמריקאי (משרד הפטנטים  פטנטים    ם ממשרדי נתונימגוון רחב של  ב

האירופי  הפטנטים  שונים   ) משרד  הגשה  ואפיון    הסטטיסטיקה עדכון   . (PCT)  וממסלולי  השוטפת 

על מתודולוגיית ההמצאות הייחודיות שפותחה  , בין היתר,  הפעילות ההמצאתית הישראלית מסתמך

הינה מדד לתיאור היקף הפעילות    המצאה ייחודית).  2013(גץ, לק וחפץ    השני במסגרת המחקר  

ממציאים   של  מגישים    (inventors)ההמצאתית  מסוימת  ממ   (assignees/applicants)או  דינה 

הנבנה על סמך מידע ממשפחות פטנטים. מטרתו של המדד היא לנטרל כפילויות בספירה של בקשה  

קדימה   ודיני  טכני  תוכן  של  מהכלה  או  בעולם  שונים  פטנטים  במשרדי  מהגשתה  כתוצאה  זהה 

המדד משקף ספירה בודדת של בקשה לפטנט לפי התאריך המוקדם ביותר בו היא הוגשה     זהים.

בשלב בינלאומי). בנוסף    PCTחה, ללא תלות במסלול ההגשה (בקשה לאומית, אזורית או  במשפ

לתיאור הפעילות ההמצאתית הישראלית באמצעות מתודולוגיית ההמצאות הייחודיות, עושה מחקר  

 לשם בחינת מעמדה של ישראל ביחס לקבוצת המדינות המפותחות.  PCTבנתוני זה שימוש 
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,  PATSTAT  (Worldwide Patent Statistical Database)המחקר הוא    של הראשי  בסיס הנתונים  

הכולל מידע על בקשות לפטנטים ופטנטים    (EPO)נתונים גולמי של משרד הפטנטים האירופי    מסד

בכ נתונים    100-רשומים  בסיס  בעולם.  פטנטים  של  זה  משרדי  הבקשות  כל  את  לאחזר  מאפשר 

(וכל לאום אח (עבור מספר מדינות,    1978ר) שפורסמו החל משנת   ממציאים ומבקשים ישראלים 

משנת   נתונים  מערכת    ). 1920קיימים  של  טיפוס  בשנת    PATSTATאב  ידי   2004פותח                              על 

הOECD-ה  .-EPO  ה עבור  הפיתוח  מלאכת  המשך  את  עצמו  על  .   2005בשנת    OECD-לקח 

ונחשבת כיום לבסיס הנתונים    2007קרים בשנת  המערכת הפכה להיות זמינה לרשות קהילת החו

מעדכן את הנתונים פעמיים בשנה (אפריל ואוקטובר)    EPO-המקיף והטוב ביותר בנושא פטנטים. ה 

גרסת   היא  נאמן  מוסד  ברשות  המצויה  הנתונים  2020  אפריל והגרסה  בסיס  את  לקשר  ניתן   .

PATSTAT למספר בסיסי נתונים תומכים . 
 

PATSTAT  תומכים ה נתונים הבסיסי  ו 

בסיסי נתונים אלו סופקו למוסד  )  1(איור    בסיסי נתונים תומכים   מספרמקושרת ל  PATSTATמערכת  

וסטטיסטי   כלכלי  לניתוח  החטיבה  ידי  על  ה  (EAS)נאמן  האוני  OECD- בארגון  ידי  ברסיטה  ועל 

שופרו על ידי    בסיסי נתונים נוספים, המתמקדים במגישים ישראלים פותחו אוהקתולית לובן בבלגיה.  

לבסיסי הנתונים התומכים מתבצע באמצעות "מפתחות"    PATSTATחוקרי מוסד נאמן. הקישור של  

בסיסי הנתונים     .1או "שדות" מקשרים, כגון מספר זהות ייחודי לבקשה או מספר זהות של המגיש 

ש  מגישים,  שמות  של  (הרמוניזציה  מאוד  וחשובות  נוספות  מידע  שכבות  מספקים  יוך  התומכים 

סקטוריאלי, שיוך מדינתי משופר, מידע גיאוגרפי וכו') על מאפייני המגישים ומשפרים מאוד את יכולת  

   , חיתוך, ניתוח הנתונים ובניית מדדים מורכבים.אחזור 
 

 לבסיסי הנתונים התומכים PATSTAT דוגמה לקשרים בין טבלאות  : 1איור 

 

 , מוסד שמואל נאמן.SPSSמקור: צילום מסך מתוך מחולל השאילתות של תוכנת  

 

 
  הרמוניזציה ושיוך סקטוריאליטבלאות  לבסיס הנתונים התומך " PATSTAT שאילתה המקשרת בין טבלאות  ל  דוגמא    1

 . person_id –באמצעות השדה המקשר "מספר זהות של המגיש"   משופרות של מוסד נאמן למגישים ישראלים"
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 להלן פירוט והסבר על בסיסי הנתונים התומכים הקיימים במוסד נאמן: 

  על ידי בסיס נתונים שפותח    –  KUL/ECOOMטבלאות הרמוניזציה ושיוך סקטוריאלי של   . א

לו הקתולית  בסיס    ) University of LeuvenCatholic(  בןיהאוניברסיטה  על  ה"רוכב" 

לעדכוני    PATSTAT.  הנתונים בהתאם  בשנה,  פעמיים  מתעדכן  זה  נתונים  בסיס 

PATSTAT  ומשייכות את מגישי    שם אחיד ו"נקי". הטבלאות מספקות לכל מגיש או ממציא

  הליך הרמוניזציה .(Peeters et al, 2009)  הבקשה והממציאים לחמישה סקטורים עיקריים

באמצעות אלגוריתם אוטומטי שפותח על    PATSTAT-בוצע עבור כל המגישים המופעים ב

ניקוי    KUL/ECOOM.ידי   של  עיקריים  שלבים  שלושה  כולל  תווים  -האלגוריתם        ניקוי 

(Character cleaning) ניקוי סימני פיסוק ,   (Punctuation cleaning)  וניקוי שמות מגישים    

(Name cleaning)  למגישים משפטיים  סימונים  הסרת  הבאות:  מהפעולות      המורכב 

,(Legal form treatment)  הרמוניזציה  ,  הסרת שמות שכיחים לחברות, תיקון שגיאות כתיב

באיות שונות  תווים    (Spelling variation harmonization)  של  .  (Condensing)וצמצום 

מחדש של כל השמות הנקיים ונוצרת רשימה בתום שלבי הניקוי מתבצעת התאמה והצלבה 

המתודולוגיה לשיוך סקטוריאלי מבוססת על  ).  2(איור    הרמונית ונקייה של שמות המגישים

מילות מפתח גנריות המופיעות בשדות של הכתובות המרמזות על אופיים של המוסדות. על  

ים עיקריים:  את המגישים לחמישה סקטור  KUL/ECOOMפי מילות מפתח אלו שייכו חוקרי  

ומלכ"רים   ומרכזים רפואיים, ממשלה  מגישים פרטיים, חברות, אוניברסיטאות, בתי חולים 

 ). 1(לוח  ציבוריים ופרטיים 
 

 KUL/ECOOMשל תהליך ההרמוניזציה עבור טבלאות   סכמתיתיאור  : 2איור 

 
 Magerman et al., 2009מקור: 
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 KUL/ECOOMדוגמה למילות מפתח או רמזים לזיהוי סקטור המגישים במתודולוגיה של : 1לוח 

 
  Du Plessis et al., 2009מקור: 

 

  –   משופר של מוסד נאמן למגישים ישראלים   טבלאות הרמוניזציה, שיוך מדינתי וסקטוריאלי ב.  

מגישים וממציאים  עבור בקשות של    KUL/ECOOMבסיס נתונים משופר שנבנה על סמך טבלאות  
(למשל חברות    ישראלים ושל מגישים וממציאים זרים הקשורים לפטנטים בהם מעורבים ישראלים

של   והמתודולוגיה  היות  וכו').  זרות  ממשלות  זרות,  אוניברסיטאות  לאומיות,    KUL/ECOOMרב 

אלג על  הסקטוריאלי  מבוססת  והשיוך  ההרמוניזציה  בהליך  דיוקים  אי  נמצאו  אוטומטיים,  וריתמים 

שנרכש   הניסיון  סמך  על  וגם  ידנית  (ולידציה)  בדיקה  ידי  על  שופרו  הטבלאות  הישראלי.  במקרה 

לנתוני   ערך  נאמן  שמוסד  השיפורים  במחקרים הקודמים.  כוללים השלמת    KULוהנתונים שנצברו 

ים וממציאים ישראלים, תיקון כתובות ישראליות ששויכו בטעות למדינות  חסרות למגיש   ILכתובות  

ושיפור  על ידי בדיקה ידנית (למעט סקטור המגישים הפרטיים)    KULשל    שיפור הרמוניזציה זרות,  
ועל סמך  KULשל    השיוך הסקטוריאלי ידני  ידי אימות    ם.הנתונים שנאספו במחקרים הקודמי  על 

בניית   את  כלל  האחרון  בסיס  הפרויקט  על  (לא  מחדש  אלו  אינקרמנטליטבלאות  השלמה    ) ת של 

 דינה) ממשפחות פטנטים. חסר (כתובות מוהשלמת מידע 

נתוני רשות הפטנטים  למשופר של מוסד נאמן    טבלאות הרמוניזציה, שיוך מדינתי וסקטוריאלי ג.  
מגישים  עבור בקשות של    KUL/ECOOMת  בסיס נתונים משופר שנבנה על סמך טבלאו  –   הישראלית 

(ראו    ורשמו פטנטים ברשות הפטנטים הישראלית וזרים שהגישו בקשות לפטנט    וממציאים ישראלים 

   . המתודולוגיה דומה לזאת המפורטת בסעיף ב' לעיל.גם סעיף ט')

משייך את המגישים או הממציאים לאזור    -  OECD- של ה  REGPATבסיס נתונים גיאוגרפי  .  ד

גיאוגרפי על פי כתובת מגיש הפטנט (בישראל החלוקה היא על פי רמת הנפה והמחוז). בסיס נתונים  

 PATSTAT- ל     REGPATזה חשוב לניתוח ההתפלגות המרחבית של החדשנות. ניתן לקשר את  

 . (OECD REGPAT database, 2020)ולטבלאות ההרמוניזציה והשיוך הסקטוריאלי 

טרייאדיות".  ה "משפחות  נתונים  ה   בסיס  ה  -  OECD- של  נתונים  הפטנטים    כוללבסיס  כל  את 

במשרד האמריקאי). זהו קובץ    ואושרו הטרייאדים (סט של בקשות שהוגשו במשרד האירופי והיפני  

ל זה  נתונים  בסיס  את  לקשר  ניתן  הפטנט.  לאיכות  טובה  אינדיקציה  הנותן   PATSTAT- חשוב 

 . (OECD Triadic database, 2020)בלאות ההרמוניזציה והשיוך לסקטורים  ולט
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"ציטוטי פטנטים" של ה   ו נתונים  ציטוטי פטנטים מתוך ספרות פטנטית    –   OECD-בסיס  מכסה 

 . USPTO-וב  EPO-של פטנטים שהוגשו ב    (Non-Patent literature)וממאמרים אקדמיים 

כולל מספר מדדים שמטרתם לאמוד    –  OECD- פטנטים" של הבסיס נתונים "מדדי איכות של  .  ז

, תביעות, המצאות פורצות דרך, כלליות,  grant lagאת איכות הפטנט (טווח טכנולוגי, גודל משפחה,  

הטכנולוגי או  הכלכלי  לערך  קירוב  ולתת  מורכב)  מדד  פטנט,  חידוש  רדיקאליות,    של  מקוריות, 

 המצאה.  ה

 Startup,-ו  IVC-סיס נתונים ברמת הפירמה המבוסס על נתוני הב  –   קובץ חברות הזנק בישראל.  ח

Nation Central  על  ו מידע  השנים    10,700כולל  בין  שהוקמו  המשתנים    .2015-2012חברות 

   : העיקריים המכוסים

 שם החברה •
 ח.פ. מספר  •
 שנת הקמה  •
 חברה פעילה (כן/לא) ההאם  •
 :חברההתחום בו פועלת/פעלה  •

o  תקשורת 
o אינטרנט 
o למחצה   וליכיםמ 
o  מדעי החיים 
o  קלין טק 
o  טכנולוגיות אחרות 

 : ה חברה/נמצאה בעת הפסקת פעילותהשלב הפעילות בו נמצאת  •
o שלב קדם  (Seed stage) 
o  שלב המו"פ (R&D stage) 
o הכנסות ראשוניות (Initial Revenue)  
o  גידול בהכנסות (Revenue Growth)  

 עיר ומדינה בה פועלת/פעלה חברה   •
 פעילות) הקת  סמועסקים בעת הפהמספר    –מספר המועסקים בחברה (לחברות לא פעילות   •

 לחברות הלא פעילות: 

 שנת הפסקת פעילות  •
רכישה על ידי גורמים חיצוניים, מיזוג עם חברה אחרת, הקפאת    –סיבה להפסקת פעילות   •

 הפעילות, הפסקת פעילות בשל קשיים פיננסיים. 
 

שהועברו אלינו  של רשות הפטנטים הישראלית (נתונים    אחדהמ  קובץ  -   ILPO-PATSTATקובץ  ט.  

. הנתונים כוללים מידע על בקשות לפטנטים  PATSTATעם בסיס הנתונים  באדיבות רשם הפטנטים)  

הצורך בהכנת קובץ נתונים ייחודי זה  .  2019-2005שהוגשו והתקבלו בין השנים  ופטנטים רשומים  

בשיעור גבוה  באה לידי ביטוי  ה  PATSTAT- הנתונים מהמשרד הישראלי בנבע מהאיכות הירודה של  

(מעל   של  50%מאוד  (אי  )  חסרות  מדינה  להכתובות  לזרים יכולת  ישראלים  פטנטים  בין  )  פריד 

ומתן פטנט שגוייםוב ,  הבקשה   לפי הצלבה של מספרבוצע  בסיסי הנתונים  איחוד  .  תאריכי פרסום 

כולל תיקון של תאריכי ההגשה    קובץ המאוחד ה   .PATSTAT-המופיע הן בנתוני רשות הפטנטים והן ב 

כיסוי) שהושג    98%(נתי משופר  כפי שהם מופיעים בנתוני רשם הפטנטים), שיוך מדיומתן הפטנט (

פטנטים המידע החסר ממשפחות  ידי השלמת  מלא  וכן    עלי  סקטוריאלי  ושיוך  (החסר  הרמוניזציה 

בקשות    91,108  סה"כ  מתוךבקשות לפטנט    82,552כולל מידע על  המאוחד  הקובץ    .בנתוני הרשות) 
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מתוך    רשומים   פטנטים   41,117  כן על כיסוי) ו  91%(  2019-2005בשנים  ברשות הפטנטים  שהוגשו  

 כיסוי).  96%בשנים אלו ( הפטנטים שהתקבלו ברשות פטנטים  43,027

משמש  ה(מחולל לוחות)    OECD-מאגר נתונים אגרגטיבי של ה   –   OECD.STATמאגר הנתונים  י.  

שרדים לאומיים  נתוני מ ו  PCT  נתוני ב  מוש. מסד נתונים זה עושה שי לשם עריכת השוואות בינלאומיות

(USPTO, EPO)  .  מאגר זה מסתמך על נתוני  והיותPATSTAT  ,  השוואה  גם למטרת  משמש  הוא

 של נתוני מחקר זה. וכיול 
 

ל המשלימים  הנתונים  ובר   PATSTAT-בסיסי  מעמיק  ניתוח  לערוך  בנושאי  השוואה  -מאפשרים 
(תחומים טכנולוגים אליהם מופנים משאבי המו"פ כיום)    , וחקר תחומים פורצי דרךפעילות המצאתית  

 שיש להם השלכות חשובות על מדיניות המו"פ של ישראל. 
 

 אימות ותיקוף נתונים 

סדי נתונים  לנתונים ואימותם מול מ  תיקוף תהליך חשוב בעבודה עם מסדי נתונים גדולים הוא עריכת 

פטנטיםרשמיים  של  נתונים  בסיסי  עם  עבודה  של  במקרה  את  .  ל"כייל"  מנת  על  נחוץ  זה  שלב   ,

השלב   להם.  והסיבות  הקיימים  המידע  פערי  את  ולאתר  הבקשות  ואפיון  ספירת  של  המתודולוגיה 

ספירות   של  תיקוף  לערוך  מנת  על  המצאתית.  פעילות  של  ספירות  לאמת  הוא  בתהליך  הראשון 

פעולה   לשיתוף  הארגון  באתר  האלקטרונים  הפרסומים  על  התבססנו  ולפיתוח  הנתונים, 

   EPO-המדווח על בקשות לפטנטים ופטנטים רשומים שהוגשו ב "OECD.STAT",,   (OECD)כלכלי

. כדי לערוך השוואה של הנתונים היה צורך לעקוב בצורה מדויקת אחר המתודולוגיה של  USPTO-וב

  patents of invention- מתייחסות אך ורק ל  OECD- לספירת פטנטים. הספירות של ה  OECD-ה

  PCT(בקשות    מדגמים ופטנטים של צמחים), כוללות אך ורק בקשות שהוגשו במסלול לאומי  (ללא

, נספרות תחת קטגוריה נפרדת ללא תלות במשרד  USPTO-וב   EPO- במסלול בינלאומי שהוגשו ב

מתבצעת השוואה בין נתונים    4ובאיור    3באיור     .2המגיש) ומבוצעות באמצעות שיטת הספירה היחסית 

מ ה  PATSTAT-שאוחזרו  אתר  נתוני  מגישים    OECD.STAT- לבין  של  לפטנטים  בקשות  עבור 

. ניתן לראות כי אחזור  USPTO-ב  ועבור פטנטים רשומים של ממציאים ישראלים   EPO-ישראלים ב

 הנתונים (ספירת הבקשות) משני המקורות זהה. 

  

 
, פטנט  מדינת הממציא או המגיש מתוך סך כל הממציאים או המגישים. לדוגמה מחושב החלק היחסי של ספירה זאתב 2

 . , יחשב כחצי פטנט בבעלות ישראלית וכחצי פטנט בבעלות הולנדיתשהוגש על ידי מגיש ישראלי ומגיש הולנדי
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  , לפי תאריך הגשהEPO-ים של מגישים ישראלים בבקשות לפטנט - : אימות ספירות 3איור 
 2017-1978 וספירה יחסית, 
 

 
 

 PATSTAT and OECD.STATמקור: 

 

, לפי תאריך אישור הפטנט  USPTO-פטנטים רשומים של ממציאים ישראלים ב - אימות ספירות  :4איור 
 2019-1976וספירה יחסית, 

 

 PATSTAT and OECD.STATמקור: 
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 מגבלות וחסמים מתודולוגיים למחקר 

, נחשב לבסיס הנתונים הטוב והמקיף ביותר הקיים כיום בתחום הפטנטים.  PATSTATבסיס הנתונים  

, אוניברסיטאות, מוסדות מחקר וחברות  Eurostat-ו  OECD-הוא משמש גופים ומוסדות גדולים כגון ה 

בנתונים הגולמיים הקיימים במאגר זה לשם חישוב    מהסקטור העסקי. גופים אלו עורכים שימוש שוטף 

 מדדי פטנטים והפקת מידע עסקי המסייע בתהליכי קבלת החלטות. 

למרות מרכזיותו של בסיס נתונים זה והיותו כלי העבודה החשוב ביותר כיום להפקת מידע סטטיסטי  

י כמעט כל הנתונים  . ראשית, חשוב לדעת כאתועל פעילות המצאתית, יש להבין את מגבלות העבודה  

ב נתוני  PATSTAT-הגולמיים  .  DOCDBהנקרא    EPO-של ה   (master file)העל  -מגיעים מבסיס 

ממשרדי הפטנטים   EPO-משקפים את הדיווחים המתקבלים ב PATSTAT -היקף ואיכות הנתונים ב 

קשות  מכיל מידע על ב   PATSTATהשונים בעולם.  שנית, כמו בסיסי נתונים אחרים בנושאי פטנטים,  

                 שעברו הליך פרסום, כלומר בקשות  שהפכו זמינות לבחינה של הציבור. בקשות "תלויות ועומדות" 

(pending applications)    18אינן כלולות בבסיס הנתונים. מכיוון שבקשה לפטנט מפורסמת לפחות  

הנתונים מהשנים האחרונות   הקדימה,  דין  או  הבכורה  תאריך  לאחר  אינם    (2019-2018)חודשים 

לכך,  שלמים.   ממדינה  אי  (השונים  משפטיים  עיכובים  אותם  בשל  ויורדת  הולכת  הבקשות  כמות 

 ). 2013קשות (גץ, לק וחפץ,  למדינה) הנובעים מהליכי פרסום הב

    הוא השיעור הגבוה של כתובות מדינה חסרות   PATSTATאחת הבעיות המרכזיות בבסיס הנתונים

(person country code)  הוא משתנה חשוב שבאמצעותו מאוחזרות הבקשות של קוד המדינה   .

והיא נובעת    PATSTAT-ממציאים ומגישים ממדינה מסוימת. יש לציין כי בעיה זאת אינה ייחודית ל 

במסגרת הליך טיוב הנתונים והשלמת הכתובות  מדיווח חסר של משרדי הפטנטים במדינות השונות.  

שנלקח   במידע  שימוש  ע"י  החסרות  הכתובות  שיעור  צומצם  נאמן,  מוסד  ידי  על  שנערך  החסרות 

 ). de Rassenfosse et al., 2013  ממשפחות פטנטים (ראו 

ודיות יש יתרונות, אך גם מגבלות שיש לתת עליהן את הדעת. היתרון  לשימוש במדד של בקשות ייח

הגדול טמון כאמור באפשרות להשלמת מידע חסר מתוך פרופיל המשפחה. אחד החסרונות הבולטים  

הוא העדר דיווח קונסיסטנטי ואחיד מצד  PATSTAT -בשימוש במידע המופק ממשפחות פטנטים ב 

ק ממשרדי הפטנטים מדווח רק על פטנטים רשומים, חלקם  משרדי הפטנטים השונים. כך למשל, חל 

בין פרסום ראשון לשני.   לא מבחינים  (ולא על הממציאים) וחלקם  מספקים מידע רק על המגישים 

, החשובים לשם בניית המדד. מגבלה  האחזורמגבלות אלו עשויות לפגוע באיכות הנתונים וביכולת  

הא במשרד  הבקשות  פרסום  להליך  קשורה  להגשות  נוספת  במיוחד  חשוב  יעד  (מהווה  מריקאי 

, לפני שנה זאת הוא פרסם  2001החל לפרסם בקשות לפטנט רק בשנת    USPTO-ישראליות). ה 

פטנטים רשומים בלבד. מגבלה זאת, ביחד עם החסמים האחרים שהוזכרו לעיל (עיכובי דין קדימה,  

להובי  עשויים  השונים)  הפטנטים  במשרדי  אחידים  לא  דיווח  הפעילות  הליכי  של  חסר  להערכת  ל, 

ההמצאתית הישראלית בכלל ושל המצאות ייחודיות בפרט. ההתמודדות עם מגבלות ופערי מידע אלו  

 ותובענית מאוד מבחינת זמן עבודה.  ת נמצאת מחוץ למסגרת מחקר זה משום שהיא איננה טריוויאלי
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 הגשות במשרדים לאומיים  .3

פטנטים   הגשות  במאפייני  דן  זה  לאומייםפרק  ההמצאתית    ם הרלוונטיי במשרדים  לפעילות  ביותר 

ובלוח   2בלוח    . (EPO)ומשרד הפטנטים האירופאי   (USPTO)משרד הפטנטים האמריקאי  : הישראלית 

הפטנטים האמריקאי    3 במשרד  לפטנטים  הבקשות  כל  סך  הפטנטים    USPTO (3(במוצגים  ובמשרד 

 ) עבור ישראל ומדינות נוספות.  EPOהאירופי (

, דירוג  2017-2005לפי מדינת הממציא (ממציא ראשון),  USPTO-מספר בקשות לפטנט ב: 2לוח 
 2017לפי שנת 

 

 
 OECD.STATמקור: 

 
 2018, דירוג לפי שנת 2018-2005, ושנת בכורה  , לפי מדינת הממציא EPO-מספר בקשות לפטנט ב: 3לוח 
 

   
 OECD.STATמקור: 

 
 OECD.STAT -הוא ה  USPTO-בשונה מהמחקרים הקודמים, מקור הנתונים לבקשות לפטנטים ופטנטים רשומים ב    3

נם משתמש במתודולוגיית ספירה שונה (יחסית) ולכן הנתונים בדו"ח זה  אי  OECD-.  הUSPTO-ולא אתר האינטרנט של ה
 זהים לאלו שדווחו בעבודות קודמות. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
United States 144,668 146,161 149,955 139,435 127,741 133,694 145,081 158,412 171,018 171,935 167,289 166,302 165,189
Japan 71,536 64,606 62,374 62,807 58,769 57,551 61,867 61,886 59,666 59,838 61,179 60,527 56,352
Korea 16,442 19,079 19,002 18,245 16,858 17,919 19,742 20,554 23,290 25,820 26,747 24,505 21,625
China 3,092 4,285 4,810 6,045 7,424 9,211 10,641 12,414 14,373 17,152 18,368 21,061 20,355
Germany 25,373 20,680 19,889 19,759 17,926 18,799 19,654 20,106 20,324 19,940 20,153 20,255 18,955
Taiwan 13,709 15,678 15,476 15,629 14,973 15,802 15,507 15,776 16,402 15,057 13,910 12,356 12,809
United Kingdom 9,593 7,519 7,703 7,473 7,113 7,333 7,519 8,273 8,407 8,841 8,906 8,776 8,124
Canada 7,423 7,577 7,669 7,251 6,753 7,651 8,049 8,782 8,779 8,427 8,433 8,274 7,942
France 8,954 7,132 7,045 7,263 7,478 7,515 7,471 7,892 8,165 8,365 8,690 8,188 7,058
India 1,442 1,715 1,960 2,349 2,350 2,769 3,245 3,900 4,479 4,904 5,201 5,471 5,455
Israel 3,189 3,277 3,483 3,400 3,254 3,209 3,751 4,141 4,603 4,656 4,987 4,972 4,878
Italy 3,927 3,211 3,061 3,206 2,993 3,159 3,173 3,337 3,353 3,525 3,590 3,707 3,402
Switzerland 3,062 2,606 2,636 2,665 2,629 2,762 2,896 3,211 3,299 3,333 3,392 3,491 3,234
Netherlands 4,892 3,418 3,146 2,872 2,918 2,927 2,713 2,970 3,110 3,345 3,391 3,432 2,975
Sweden 3,170 2,645 2,728 3,116 2,818 2,814 2,937 3,155 3,383 3,454 3,386 3,278 2,854
Australia 3,396 2,517 2,623 2,922 2,381 2,484 2,561 2,260 2,431 2,397 2,327 2,420 2,230
Austria 1,362 1,177 1,267 1,126 1,181 1,260 1,377 1,486 1,605 1,761 1,733 1,793 1,603
Belgium 1,770 1,471 1,413 1,333 1,357 1,375 1,474 1,452 1,512 1,668 1,626 1,682 1,530
Finland 2,068 1,741 1,533 1,660 1,516 1,613 1,702 1,833 1,836 1,836 1,834 1,555 1,308
Denmark 1,415 1,246 1,111 1,286 1,346 1,195 1,319 1,483 1,437 1,491 1,492 1,392 1,287
Spain 1,138 980 954 1,088 1,022 1,246 1,223 1,203 1,295 1,269 1,369 1,337 1,062
Ireland 529 462 517 575 531 560 549 637 715 741 896 932 953
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כמקור ההגשה העיקרי לפעילות    USPTO-ה  מהשוואה בין שני הלוחות, ניתן ללמוד על המרכזיות של

מספר הבקשות לפטנט של    , )2017-2007בעשור האחרון (  EPO.- ישראלית בהשוואה לההמצאתית  

ב ישראלים  בכ  USPTO-ממציאים  כ40%-עלה  של  גידול  לעומת  בתקופה   19%-,  דומה                         בלבד 

בתקופה זאת נרשמו על ידי סין (פי   USPTO- שיעורי הגידול הגבוהים ביותר ב. EPO-ב ) 2018-2008(

  עבור ממציאים ישראלים   ההגשות בין שני הרשמיםבמספר    ם המוחלטיםפערי ה).   2.8) והודו (פי  4.2

היקף הפעילות ההמצאתית הגדול של מרכזי המו"פ הזרים בישראל, שרובם תאגידים  נובע, בין היתר, מ

וכו'). היות ומדובר בבקשות של ממציאים    HP,  קוואלקום אמריקאים (חברות כגון: אינטל, מיקרוסופט,  

   לות מתוך הגדרתן גם את ההמצאות הישראליות בבעלות זרה.ישראלים (ולא של בעלי הפטנט), הן כול
 

בין מדינות ההשוואה נמצאות מדינות קטנות וגדולות, ובניתוח  כפי שניתן לראות מהלוחות המוצגים לעיל,  

של מספר  מוצג נרמול   5ובאיור  4בלוח , על כןהתוצאות יש לקחת בחשבון את ההבדל בגודל המדינות.  

מדד זה מבטא את היחס בין תפוקות    ביחס לסך ההוצאות על מו"פ.    USPTO-הבקשות לפטנטים ב

ל לתשומות   אינדיקציה  לשמש  מערכת  ויכול  הבקשות  יעילות  מספר  את  מציג  הלוח  במדינה.  המו"פ 

ב  (במחירי    USPTO-לפטנטים  דולר  למיליון  השניםPPPבמונחי    2015ביחס  בין  במו"פ,  השקעה   (                

בקשות לפטנטים    0.29עם    טאיווןמובילה    2018בשנת  . בהשוואה בין המדינות שנבדקו,  2018-2005

ו במו"פ  דולר השקעה    0.22עם  ,  )וקנדה  ארה"ביפן,  (אחרי    החמישי במקום  ממוקמת    ישראל למיליון 

השישי  במקום   תו נמצא  ואירלנד קוריאה  לכל מיליון דולר שהושקע במו"פ.   USPTO-בקשות לפטנטים ב 

יש לזכור, כי מדד זה מהווה אינדיקציה    . השקעה  פטנטים לכל מיליון דולר   0.16ו      0.18עם  השביעי  ו

 עקיפה לפריון פעילויות מו"פ, שכן איננו מביא בחשבון הבדלי עלויות של פעילויות אלה במדינות השונות.  

 
(מיליוני דולרים של    ,2018-2005מו"פ,  למיליון דולר השקעהביחס   USPTO-מספר בקשות לפטנט ב: 4לוח 

 ) PPPבמונחי  2015
 

 
 OECD.STATעיבוד מיוחד של מוסד נאמן לנתוני מקור: 
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,  2018-2005  , מו"פ  למיליון דולר השקעה ביחס (מדינת הממציא)   USPTO-מספר בקשות לפטנט ב: 5איור 
 נבחרות ): ישראל בהשוואה למדינות PPPבמונחי   2015(מיליוני דולרים של 

 

 OECD.STATמקור: עיבוד מיוחד של מוסד נאמן לנתוני 

ביחס לאלף עובדים במו"פ וביחס לאלף חוקרים   USPTO-ב מציג את מספר הבקשות לפטנט  6איור  

,  קוריאה ,  יפןבעולם (לאחר    חמישימהאיור עולה כי ישראל נמצאת במקום ה  .2017לשנת    במדינה

בקשות לפטנט לאלף עובדי    47-כ) במספר הבקשות לפטנטים ביחס לעובדים במו"פ (וקנדה  שוויץ

) במספר הבקשות לפטנטים  , יפן, קנדה, קוריאה ואירלנדבעולם (לאחר שוויץ תשיעי המו"פ) ובמקום 

החוקרים  למספר  חוקרים).   56-(כ  ביחס  לאלף  לפטנט  לציין    בקשות  המידע  ראוי  מספר  עבור  כי 

במקומות    ) עבור ארה"ב שדורגה2017בשנה זאת (לא היה זמין    ומספר החוקרים ם במו"פ  העובדי

   הראשונים במדדים אלו בשנים קודמות.

ביחס לאלף עובדים במו"פ (שמאל) וביחס לאלף   (מדינת הממציא)  USPTO-מספר בקשות לפטנט ב: 6איור 
 2017חוקרים (ימין) , 

 
 OECD.STATמקור: עיבוד מיוחד של מוסד נאמן לנתוני 
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שניתנו  מציג    5לוח   הפטנטים  השנים    USPTO- ב  (granted)את מספר  בשנת  2019-2005בין   .

ה2019 במקום  ישראל  דורגה  הרשומים  11-,  הפטנטים  במספר  גדולות  בעולם  מדינות  כאשר   ,

הולנד,   איטליה,  כגון  ממנה  וספרד  משמעותית  המגישים  אוסטרליה  בדירוג  מתחתיה  ממוקמות 

 האבסולוטי. 

ב  7איור   שניתנו  בפטנטים  מגמות  השנים   EPO-מציג  בין  ישראלים  וממציאים  מגישים                       עבור 

ל גידול במספר  ניתן לזהות מגמה ש  בשנתיים האחרונות. כפי שניתן לראות מהאיור,  2019-2005

גדל שיעור  ,  ) 2018(  בהשוואה לשנה הקודמת ומגישים ישראלים.  הפטנטים הרשומים של ממציאים

ושיעור הפטנטים הרשומים של מגישים ישראלים צמח   15.5%-בכ  של ממציאיםהפטנטים הרשומים  

מספר הפטנטים שניתנו ברשם האירופי נמוך משמעותית    ם עם זאת, במונחים אבסולוטיי  . 17.5%-בכ

 ממקבילו האמריקאי.  

 USPTO 2019-2005,- פטנטים שניתנו ב: 5לוח 

 
 

  OECD.STATמקור: 
 

 EPO 2019-2005,- פטנטים שניתנו ב: 7איור 
 

   

  OECD.STATמקור: 

מצביע אף הוא על יציבות בהתפלגות הפטנטים הרשומים  )  8(איור  ילוח הפטנטים לפי סקטור מגיש  פ

האחרונות.   הוגשו    80%-כ  ,2019בשנת  בשנים  הרשומים  ידימהפטנטים  או    חברות   על  פרטיות 
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על ידי    4%- , כ )2018בהשוואה לשנת    3%-(ירידה של כ  הוגשו על ידי אוניברסיטאות  9%-, כציבוריות 

פרטיים,  מגיש ידיע  4%-כים  ממשלתיו   ל  ידי  2%-כ   ,תחברות  ע  על  או  חולים  ידיבתי  החברות    ל 

 גופי מחקר ממשלתיים. על ידי    אחוזוכלהעברת ידע של קופות החולים, 
 

 EPO  2019-2005: התפלגות סקטוריאלית בפטנטים שניתנו ב 8איור 
 

 

 ולנתוני טבלאות הרמוניזציה ושיוך סקטוריאלי  PATSTATמקור: עיבוד מיוחד של מוסד נאמן לנתוני 

 

- מציג את שיעורי מתן הפטנטים (אחוז הפטנטים שאושרו מתוך סך כל הבקשות שהוגשו) ב  9איור  

USPTO  לפי פילוח סקטוריאלי ובחלוקה לפי מגישים וממציאים : 

בקשות לפטנט שהוגשו בשנים   עבור  2020 אפריל עד   USPTO-פטנטים שאושרו ב: שיעור ה9איור 
 . פילוח לפי מגישים ישראלים וסקטור 2013-ו  2012, 2011

 

 ולנתוני טבלאות הרמוניזציה ושיוך סקטוריאלי  PATSTATמקור: עיבוד מיוחד של מוסד נאמן לנתוני 
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(גרסת    2020ואושרו עד חודש אפריל    2013-ו 2012  ,2011תייחס לבקשות שהוגשו בשנים  מאיור  ה

PATSTAT    האחרונה). מהאיור ניתן לראות כי שיעורי אישור הפטנט עבור מגישים ישראלים וממציאים

בהתאמה. עוד עולה מהאיור כי     71%-ו   66%עמדו על     2013ישראלים בבקשות שהוגשו בשנת  

). בשנה זאת  81%היו של חברות/מרכזי מו"פ זרים (  2013שיעורי מתן הפטנט הגבוהים ביותר בשנת  

מהבקשות לפטנט של בתי חולים    74%-מהבקשות לפטנט של חברות ממשלתיות, כ  81%-אושרו גם כ

מהבקשות לפטנט של    65%-מהבקשות לפטנט של חברות ישראליות, כ  70%-ומרכזים רפואיים, כ 

 מהבקשות לפטנט של הסקטור הממשלתי וארגונים ללא כוונת רווח.  58%-האוניברסיטאות וכ

ביןלמידע  ועשיר    ייחודי ע  מיד   מקור   מהווים פטנטים  מסמכי   פעולה  שיתופי  סקטורים    על  מדינות, 

אי לכך, מידע המופק ממסמכי הפטנט עשוי לשמש    .  שאינו מופיע במקורות מידע אחריםמגישים  ו

. במחקרים רבים נעשה שימוש במידע על פטנטים כדי  ומסחור ידע ת ידע  כמקור להערכה של העבר

  היקף ועומק השת"פ בין מגישים ומגזרים שונים. עברת ידע וחקר  אחר שינויים טכנולוגיים, ה  להתחקות 

בין  בפעילות המצאתית  הגיאוגרפים והמוסדיים  מציגים את רשתות שיתופי הפעולה    11ואיור    10איור  

מתוך כלל    . 2018-2014בין השנים    שותפים לאותה המצאהשהיו    ("בעלי הפטנט")   זוגות מגישים 

זוהו  USPTO-ב  הישראלים מגישי הפטנטים   ובוצעה    אחד ישראלי  מגיש  בקשות הכוללות לפחות  , 

פעולה "שיתוף  (להלן  השני  המגיש  לסקטור  הראשון  המגיש  בין סקטור  שניתן    זוגי").   הצלבה  כפי 

ביותר שיתופי הפעולה    רשת ,  10מאיור    לראות קו מקשר)  החזקה  עובי  בפעילות המצאתית    (ראו 

ארה"ב  בין    היא משותפת   לבין  משמעותיישראל  באופן  פחותה  ובמידה  לבין    , ואחריה,  ישראל  בין 

שת"פ  גרמניה הינה המדינה המובילה בשת"פ עם ישראל בין מדינות אירופה).    מדינות אירופה (כאשר 

כי  חשוב לציין .  וסינגפורסין, דרום קוריאה ה קיים בין ישראל לבין מדינות אסייתיות כמו  כבעוצמה נמו

  על פחות  ועומד    תרחב עם השנים, אך במספרים מוחלטים הוא אינו גדול במיוחדמהיקף השת"פ  

 ). 2020בקשות לשנה (ראו לק ואחרים,  100-מ
 

ניתן לזהות  זוגות מגישים  בפעילות המצאתית בין  מציג את רשת שיתופי הפעולה  ה  11איור  מניתוח  

בין    שת"פ של שיתופי פעולה הוא    . ציר אחד צירים עיקריים של שיתופי פעולה סקטוריאליים  מספר

בפעילות המצאתית  המחקר המובילות בישראל    תארבעת אוניברסיטאו  הכולל בעיקר את,  יאוניברסיטא

הוא  לשת"פ שכזה  . דוגמא  האוניברסיטה העברית, הטכניון, מכון ויצמן למדע ואוניברסיטת תל אביב   –

ו הקשר  ה ויצמן  מכון  לבין  העברית  האוניברסיטה  בין  יחסית  יותר  חזק  חלש  לבין  קשר  הטכניון  בין 

כל בין  בפעילות המצאתית מתקיימים  כי קשרי שת"פ  לציין  זאת חשוב  עם  אביב.    אוניברסיטת תל 

ברמות   כי  אם  גבוהה,  להשכלה  בין    חלשות המוסדות  הוא  פעולה  שיתופי  של  שני  ציר  יותר. 

כך למשל קשר  .  המרכזים הרפואיים בתי חולים והחברות למסחור של  אוניברסיטאות המחקר לבין  

בין אוניברסיטת תל  ,  האוניברסיטה העברית לבין הדסיתחזק מאוד בפעילות המצאתית מתקיים בין  

מובן ש"שיתופי פעולה"    ובין הטכניון לבין בית חולים רמב"ם.    לבית חולים שיבא ומור יישומיםאביב  

שיבא הדסה,  החולים  ובתי  היות  מקריים  אינם  הלימוד  -תל אלו  כמרכזי  משמשים  ורמב"ם  השומר 

יטת תל אביב והטכניון  והמחקר ("בתי חולים אוניברסיטאיים")  של האוניברסיטה העברית, אוניברס

אוניברסיטאות המחקר  ציר שלישי של שיתופי פעולה, אם כי חלש ופחות מובהק מתקיים בין    בהתאמה. 

מספר   העסקי  חברות  לבין  מדיקל,   , מלנוקס    כגון מהסקטור   (שלושת   ורוזטה  נסיס 'אורג תודוס 

כי המשקל של מרכזי המו"פ הזרים  חשוב לציין    הן חברות מתחומי מדעי החיים והפארמה).האחרונות  
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החברות  שמשום  בתרשים  האקדמיה והתעשייה בישראל אינו בא לידי ביטוי  עם    הן בישראל והקשר של

אינן בעלות כתובת ישראלית במסמכי הפטנט  וכו')    IBM  ,HP(אינטל,    בארץ, על אף פעילותן  המגישות 

אוניברסיטאות  ציר רביעי של שיתופי פעולה הוא בין מספר    הממציאים).(הכתובות הישראליות הן של  

ציר חמישי ואחרון של שת"פ  ווסטרן.  ' ה ונורתאוניברסיטאות זרות בחו"ל כגון אוניברסיטת קליפורנילבין  

מכון  בעיקר    –  אוניברסיטאות המחקר לבין הסקטור הממשלתיבין מוסדות בפעילות המצאתית הוא בין  

 וולקני.  

 USPTO( ,2018-2014(בפעילות המצאתית    גיאוגרפים עולהשיתופי פ  :10איור 

 

 USPTO-ב  של מגישים רשת שיתופי הפעולה בפעילות המצאתית ישראלית :11איור 

 
 VOSviewer. בוצע באמצעות תוכנת PATSTAT מקור: עיבוד מיוחד של מוסד נאמן לנתוני 
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 גבולות -ובעלות חוצת PCTהגשות  .4

בשלב    PCTפרק זה מציג ניתוח משווה בינלאומי של מדדי פעילות המצאתית על סמך נתוני בקשות 

הינן מדד מקובל    PCTזמן. בקשות  על פני ציר העל פני מדינות ו  (international phase)בינלאומי  

  7ולוח     6לוח  .  בשל האחידות המאפיינת את הליכי ההגשה במסלול זהלצורכי השוואה בינלאומית  

ה בקשות  מספר  את  ממדינות   PCT-מציגים  ומגישים  ממציאים  ידי  על  שהוגשו  בינלאומי                            בשלב 

ארה"ב, יפן    ,2018מהתבוננות בנתונים ניתן לראות כי בשנת    .2018-2005בין השנים    OECD-ה

          את מספר הבקשות הן של ממציאים והן של מגישים בהפרש ניכר על פני מדינות   הובילו וגרמניה  

בבקשות של  הן    OECD- ה  בין מדינות   12- במקום ה   2018ישראל מוקמה בשנת  .  האחרות   OECD-ה

  2018שנת  , הוגשו בOECDראוי לציין שבסין, שאיננה מדינת    מגישים.   של הן בבקשות  וממציאים  

 של מגישים.   PCTבקשות  38,253-של ממציאים ו  PCTבקשות  39,839

דירוג  ,  OECD-מדינות ה, 5200-8201, 4בשלב בינלאומי לפי מדינת הממציא   PCTסך כל בקשות : 6לוח 
   2018 לפי שנת

 

 
 

  OECD.STATמקור: 

 

 
4 By application year and partial count of inventor country . 
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דירוג לפי    ,OECD- מדינות ה, 5200-8201, 5בשלב בינלאומי לפי מדינת המגיש   PCTסך כל בקשות : 7לוח 
 2018 שנת

 

  OECD.STATמקור: 

הפעילות ההמצאתית האינטנסיביות של  יותר, המשקף את  טוב  משווה  מספר    מדד  הוא  במדינה, 

של    PCTציגים את מספר הגשות  מ  13ואיור    12איור   הגשות המנורמלות לגודל האוכלוסייה במדינה. 

תושבים. אלף  למאה  ומגישים  שניתן    ממציאים  מאיור  כפי  הבקשות    12לראות  מספר  את  המציג 

בהגשות    OECD- בין מדינות ה  חמישיבמקום ה  2018המנורמלות של ממציאים, מוקמה ישראל בשנת  

PCT  ) 33.4(  יפןל נפש), מתחת    100,000-הגשות ל   22.7של ממציאים ביחס לגודל האוכלוסייה  ,(

המגישים  מיקומה של ישראל בהגשות היחסיות של    . )28.0(  דיהשווול  )28.4(  לקוריאה  ,) 34.8(  שוויץל

נמוך  13(איור   הממציאים.),  של  היחסיות  מההגשות  במקום  2018בשנת    יותר  ישראל  מוקמה   ,

נפש).    100,000- הגשות ל  19.9של מגישים ביחס לגודל האוכלוסייה (  PCTהתשיעי בעולם בבקשות  

ה (30.1)  ופינלנד  (35.6)  יפן    (47.7),שוויץ בקשות  מספר  את  הובילו   ,-PCT    לגודל המנורמלות 

 האוכלוסייה בשנה זאת. 

 

 

 

 

 
5 By application year and partial count of applicant country . 
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 2018-2005תושבים לפי מדינת הממציא,  100,000-ל  PCTבקשות  :12איור 
 

 

 OECD.STATמקור: עיבוד מיוחד של מוסד נאמן לנתוני 

 2018-2005תושבים לפי מדינת המגיש,  100,000-ל  PCTבקשות  :13איור 

 
 OECD.STATמקור: עיבוד מיוחד של מוסד נאמן לנתוני 

המתבטאים בשיתופי פעולה טכנולוגיים  מואצים  אנו עדים לתהליכי גלובליזציה    ים האחרונ  עשורים ב

מציג בינלאומיים.   הדו"ח  של  זה  חוצה  חלק  בבעלות  שהן  -מגמות  כפי  המצאתית  בפעילות  גבולות 

במסלול   לפטנטים  בבקשות  ירידה  בשנים.  PCTמשתקפות  חלה  כי  לראות  ניתן   האחרונות, 

, שיעור הבעלות  2018בשנת  ).  14(איור    שיעור הבעלות הזרה על המצאות ישראליותב  משמעותית

עולה  עוד    .2013  השיא של    מנתוני  12.6%-ב , נמוך  23.7%הזרה על המצאות ישראליות עמד על  

  13%-ישראליות הייתה אמריקאית, כמהבעלות הזרה על המצאות    70%-, כ2018שבשנת    14מאיור  

   הייתה בבעלות מדינות אחרות. 17%- וכ  (EU-27)הייתה אירופית  
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 2018-2005בעלות זרה על המצאות ישראליות   :14איור 

 
  OECD.STAT לנתוני נאמן  מוסד של מיוחד עיבודמקור: 

ומתאר את שיעור הבעלות הישראלית על המצאות  משקף מעין תמונת ראי למדד הקודם    15איור  

והינו    11.8%  , שיעור הבעלות הישראלית על המצאות זרות עמד על2018זרות. ניתן לראות כי בשנת  

 שיעור זה הינו נמוך מאוד בהשוואה בינלאומית ,  עם זאת.  במגמת עליה קלה בשנתיים האחרונות 

לאומיות בבעלות ישראלית. ניתן להבחין בשיעור הגבוה  - הרבומשקף, בין היתר, את מיעוט החברות  

אירלנד, שוודיה יחסית כמו שוויץ,  זרות במדינות קטנות  פינלנד,  ,  של בעלות מקומית על המצאות 

חברות רב לאומיות בבעלות מקומית, להן חברות בת  מספר גדול של  המאופיינות ע"י    בלגיה ו  הולנד

)  16(איור ד שלישי המצביע על שיתופי פעולה בפעילות המצאתית מד). 17(איור ומרכזי מו"פ בחו"ל 

זרים הוא   שותפים  ממציאים  עם  הפטנטים  זה,  .  שיעור  האחרונותהינו  מדד  בשנים  למדי                 יציב 

במסלול    21%-18%-כש  ומראה  (2015-2018) שהוגשו  לפטנטים  בשיתוף    PCTמהבקשות  היו 

   אים זרים.י פעולה עם ממצ
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 2018-2005בעלות ישראלית על המצאות זרות   :15איור 

 
 

  OECD.STAT לנתוני נאמן  מוסד של מיוחד עיבודמקור: 

 2018-2005אים שותפים זרים (שיתופי פעולה בפעילות המצאתית)  יפטנטים ישראלים עם ממצ:16איור 

  
 

  OECD.STAT לנתוני נאמן  מוסד של מיוחד עיבודמקור: 
 



 

27 
 

,  OECD- מדינות ה – בעלות חוצת גבולות בפעילות המצאתית, מבט משווה בינלאומי  :17איור 
2018 

 

 
 OECD.STAT לנתוני נאמן מוסד של מיוחד עיבוד –  הנתונים מקור

 

בפעילות המצאתית    OECD-) של מדינות הrevealed advantageמציג את היתרון הנגלה (  18איור  

לזהות התמחות של מדינה בתחום טכנולוגי מסוים  זה הוא מדד השוואתי המטרה של  .  2018בשנת 

לזיהוי יתרונות טכנולוגיים  OECD - ביחס למדינות אחרות. המדד מבוסס על מתודולוגיה של ארגון ה 

  .)Balassa  )1965, המהווה הרחבה לאינדקס שפותח על ידי  (OECD, 2011)בפעילות המצאתית  

המדד מחושב על ידי חלוקה של שיעור הפטנטים של מדינה בתחום טכנולוגי מסוים בשיעור הפטנטים  

ה מדינות   (העולם,  מסוימת  השוואה  קבוצת  מדינות OECD-של  התחום    EU-27-ה  ,  באותו  וכו') 

יצביע על התמחות של    1-). מדד הגבוה מ 1-תמיד יהיה שווה  ל  (האינדקס עבור קבוצת ההשוואה

מסוים.  בתחום  היא   המדינה  להשוואה  שנבחרה  ההשוואה  המגמות   OECD6-ה  קבוצת  אחת   .

הבולטות העולות מניתוח הנתונים באיור הוא היתרון היחסי של דנמרק על פני מדינות אחרות בתחום  

  קנדה ול  ספרד ל ).  OECD-משיעור הבקשות ב   2.4(שיעור בקשותיה בתחום גבוה פי    הביוטכנולוגיה 

ניו זילנד יש יתרון  ישראל ולל  משמעותי על פני מדינות אחרות בתחום הננוטכנולוגיה.  יחסי יתרון  יש  

של  הוא    הפארמהתחום  היתרון היחסי הגבוה ביותר ב  רפואית. ה בתחום הטכנולוגיה  נגלה משמעותי  

ממוקמת במקום    ישראל ושוויץ).  OECD- משיעור הבקשות ב  כפול(שיעור בקשותיה בתחום  ספרד  

הינו התחום בו מוגשות מספר הבקשות הגדול    ICT-תחום ה    השני והשלישי, בהתאמה,  בתחום זה. 

מובילה   זה  בתחום  הנגלה  היתרון  מדד  את  לעיל.  התחומים המסוקרים  מבין ששת  פינלנד  ביותר 

 
 היא העולם (סך כל הבקשות העולמיות, לפי תחום).   OECD- קבוצת ההשוואה במחקרי ה 6
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בין המדינות וארה"ב. ישראל, שהייתה    בוהה עם ההתמחות הג   ואחריה ממוקמות שוודיה, קוריאה 

 . השישי בתחום זה בשנים קודמות (ראו דוחות קודמים), ממוקמת רק במקום ביותר 

 בפעילות המצאתית בפילוח על פי תחומים  (revealed advantage)יתרון נגלה    :18איור 
 ) 2018( ם טכנולוגיי

 ם

 OECD.STAT לנתוני  נאמן  מוסד של מיוחד עיבוד –  הנתונים מקור
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 ניתוח המצאות ייחודיות ישראליות  .5

מקורות הנתונים  .  פרק זה מתמקד בניתוח מאפייני המצאות ייחודיות של ממציאים ומגישים ישראלים 

ומאגרי הנתונים המשלימים. מדד ההמצאות הייחודיות מתבסס על    PATSTATהם בסיס הנתונים  

הפשוטה   הפטנטים  ו .   DOCDBמשפחת  השוואה  לשימוש  דיוןלצורכי  דוגמאות  שתי  מובאות   ,

 . ,  האחת מייצגת "המצאות ייחודיות" והשנייה מייצגת פטנטים טריאדייםINPADOCבמשפחת  

פטנטים"  ו/או  לפטנט  בקשות  של  כ"אוסף  מוגדרות  פטנטים  פטנטיםמשפחות  משפחות    ות מוגש   . 

. בשל ההיבט  (OECD, 2009)באמצעות דיני קדימה משותפים    ה ילשניאחת    ותבמספר מדינות וקשור 

הטריטוריאלי של ההגנה על פטנט, כאשר מגיש מבקש להגן על ההמצאה שלו בזירה הבינלאומית,  

עליו להגיש בקשה לפטנט בכל מדינה בה הוא רוצה לקבל הגנה (או באמצעות הגשת בקשות בודדות,  

). כתוצאה מתהליך זה,  PCTלאומיים כגון  -הליכים על או בת  EPO-הגשה במשרדים אזוריים כגון ה

הבקשה הראשונה להגנה על ההמצאה (בקשת דין הקדימה) מוגשת בדרך כלל במדינת המגורים של  

המגיש. בקשת הקדימה מלווה בבקשות ובמסמכים עוקבים (במדינות אחרות) ויוצרת עימם משפחת  

פטנטים במחקרים כלכליים וסטטיסטיים רבים,  חוקרים עורכים שימוש בנתונים על משפחות  פטנטים.  

, הימנעות  7כאשר המטרות העיקריות בשימוש במדד זה הוא מיתון ההטיה של משרד הפטנטים הביתי 

מספירה כפולה, הערכת שווי הפטנט, מעקב אחר גלובליזציה, השוואה בין מערכות פטנטים שונות,  

 . (Martinez, 2011)ניתוח אסטרטגיות של הגשת בקשות וניתוח שווקים 

היא לזהות כל קשר אפשרי (ישיר או לא ישיר) בין סט של    משפחת פטנטים מורחבת המטרה של  

כוללת בסט הפטנטים הראשוני שלה את כל השרשורים    INPADOCמשפחת  מסמכי פטנטים נתונים.  

חת  משותפת א  (priority filing)האפשריים של מסמכי הפטנט, גם אם יש להם תביעת דין קדימה  

והם מוצלבים    ותמבוצעים עבור פטנטים עם תביעות דיני קדימה משותפ איטרטיבים  בלבד. חיפושים 

יותר   יהיו  יתכן שלפטנטים של משפחה זאת  עם אותו סט פטנטים ראשוני (משפחה) שזוהה. לכן, 

מתביעת דין קדימה משותפת אחת. פטנטים השייכים למשפחה זאת מגנים על אותה המצאה או על  

 המצאות דומות. 

על מנת    EPO-נבנתה ותוכננה על ידי בוחני פטנטים של ה  DOCDBמשפחת הפטנטים הפשוטה  

לייעל את עבודתם. המשפחה כוללת מסמכי פטנטים החולקים את אותן "תמונות" (או פרופיל) דיני  

קדימה, המפורשות כתביעות בכורה המוסיפות תוכן טכני חדש. בבניית משפחה זאת, נערך שימוש  

ה אקטיביים"  בשיטות שונות כדי לשלול כפילויות בתביעות דיני הקדימה דרך הקונספט של "דיני קדימ 

דיני   ב"פרופיל  נכללות  והן  לאקטיביות  נחשבות  קדימה  דין  תביעות  אקטיביים".  לא  קדימה  ו"דיני 

הקדימה" רק אם הן מוסיפות פרטים טכניים חדשים. תביעות דין קדימה שאינן מוסיפות פרטים טכניים  

מכך, לבקשות אשר  חדשים נחשבות כ"לא אקטיביות" ומוצאות מחוץ לפרופיל דיני הקדימה. כתוצאה  

תובעות  את אותן דיני קדימה אקטיביים יש פרופילים זהים של דיני קדימה והן נחשבות ככאלה אשר  

משפחת   בתוך  יכללו  אלו  בקשות  לכן  טכני.  תוכן  אותו  את  הקדימה  DOCDBמכסות  בדיני   .

 
מגישים נוטים בדרך כלל להגיש את הבקשה הראשונה במדינת המגורים שלהם ולכן הספירה לפי המשרד המגיש יכולה    7

 להיות מוטה לעומת מדד גלובאלי יותר כגון ספירה של משפחות פטנטים. 
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להגיש" "הראשון  של  כלולים בקשות  בעלות    או  (first filings/first to file)    ה"אקטיביים"  בקשות 

בעיקר   מתייחסת  האחרונה  הקטגוריה  להגיש.  הראשון  של  לאלו  השוואה  ובני  מקבילים  מאפיינים 

זמניות   תמיד    USPTO-ב   (provisional)לבקשות  הן  שנזנחו first to file"(שכן  ולבקשות   (                                     

(abandoned applications)8 קה  . לעומת זאת בקשות חלו(divisionals)    ובקשות המשך או מוסף

(continuations)    יחשבו כ"דיני קדימה לא אקטיביים" ולא יכללו במשפחה שכן הן אינן מוסיפות תוכן

דורשת התערבות     DOCDBחדש ביחס לבקשות האם שלהם (שכן יכללו במשפחה). בניית משפחת  

"די לזהות  צורך  יש  שכן  מומחים),  פטנטים  (בוחני  לא  אנושית  קדימה  ו"דיני  אקטיביים"  קדימה  ני 

אקטיביים" ותוספת של תוכן טכני חדש. הדבר נעשה דרך שיטות של בקרת איכות ומשוב בין בוחני  

 . (Martinez, 2011)הפטנט 

הנקראת "משפחת פטנטים  INPADOC  עושה שימוש נרחב בנגזרת של משפחת    OECD- ארגון ה

, להלן פטנטים טריאדיים). פטנטים אלה הינם פטנטים המגנים  triadic patents familiesמשולשת" ( 

במשרד    ונרשמו כפטנט  EPO  ,(JPOבמשרד הפטנטים האירופי והיפני (  שהוגשו על אותה המצאה,  

, "פטנטים טריאדיים" משפרים את יכולת ההשוואה  OECD-. על פי ה (USPTO)הפטנטים האמריקאי  

שום שהם מנטרלים את "יתרון הביתיות"  ואת היתרון הגיאוגרפי  הבינלאומית של מדדים לפטנטים, מ 

בפעילות המצאתית. בנוסף, מניחים שלפטנטים אלה יש חשיבות גבוהה יותר מפני שמגישי הפטנט  

נשאו בהוצאות כספיות ובעיכובים מנהלתיים רבים על מנת להסדיר את הגנתם באופן מרבי בעולם.  

הי טריאדי  פטנט  בהמשך,  שנראה  ההמצאתית  כפי  הפעילות  חקר  לצורך  מתאים  פחות  מדד  נו 

והמדד   היות  כן,  כמו  היפני.  במשרד  בקשות  של  הנמוך  ההגשות  מספר  בשל  בעיקר  הישראלית, 

על פני הרשמים, לעומת איחוד של הבקשות    (intersection set)הטריאדי משקף חיתוך של הבקשות  

(union set)    במקרה של מדד ההמצאות הייחודיות, היקף גדול של פעילות המצאתית ישראלית מוצא

 מחוץ למסגרת הניתוח במידה ועורכים שימוש במדד זה. 

ייחודיות.   מחושב על ידי אחזור של    זה מדד  במחקר זה אנו עושים שימוש במדד הנקרא המצאות 

בה הוגשה הבקשה במשפחה    בקשה אחת לפטנט מכל משפחת פטנטים. התאריך המוקדם ביותר 

מדד   הנתונים.  לאחזור  הקובע  כתאריך  נקבע  הבקשה)  הוגשה  בו  למסלול  או  למשרד  קשר  (ללא 

בשלב     PCTבקשות    ההמצאות הייחודיות כולל הן בקשות לפטנט שהוגשו במסלולים לאומיים והן 

כגון מדגמים    ention""patents of inv-. המדד אינו כולל המצאות שאינן נחשבות כ9בינלאומי ולאומי 

(design patents)  ופטנטים של צמחים. חשוב לציין כי מידע על בקשות לפטנטים ב-USPTO  לא ,

(לפני שנה זאת פורסמו רק פטנטים רשומים). בשל עובדה זאת, סביר להניח    2001פורסם עד שנת  

שנת   לפני  הייחודיות  ההמצאות  נתוני  שכ  2001כי  האמיתי  ממספרם  יותר  בקשות  נמוכים  ן 

(בקשות שלא הוגשו במשרדים אחרים זולת המשרד האמריקאי    USPTO-"סינגלטוניות" שהוגשו ב

 ומהווים את הבקשה היחידה במשפחה) לפני שנה זאת אינן נכללות בספירה. 

 
כתוצאה מאי הגשה של בקשת הארכה, או משום   (pending)בקשה שנזנחה הינה בקשה שאינה יותר "תלויה ועומדת"    8

במסמכי הבקשה לפטנט. בקשה שנזנחה לא תוכל להפוך   (claims)שהמבקש לא הגיב לבקשת הבוחנים לתיקון תביעות  
 לפטנט.

 ר ועניין. שנכנסו לשלב לאומי הן בקשות מקומיות לכל דב PCTבקשות  9
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 מאפייני המצאות ייחודיות 

.  0002-820110מתאר מגמות בהמצאות ייחודיות של ממציאים ומגישים ישראלים בין השנים    19איור  

ומייצגים את תאריך ההגשה הראשון    DOCDBהנתונים מתבססים על משפחת הפטנטים הפשוטה  

בעולם.   שהוא  כל  במסלול  או  במשרד  ההמצאה  הוגשה  שני  בו  לאורך  בהגשות  מתבוננים  כאשר 

של  גידול מספר ההמצאות הייחודיות  ב  קיימת מגמה ברורה  2007עשורים, ניתן לראות כי עד שנת  

    2005. גידול משמעותי במספר ההמצאות הייחודיות נרשם בין השנים  ישראליםציאים  מגישים וממ

בכ .  2007-ל ישראלים  הייחודיות של ממציאים  גדל מספר ההמצאות  זאת,  ומספר    39%-בתקופה 

בכ גדל  ישראלים  מגישים  של  הייחודיות  שנת  45%-ההמצאות  בהגשת    2007.  שיא  שנת  הייתה 

עם   לפטנט,  ייחודיות  וכ   5047בקשות  מגישים  של  ממציאים  5536-בקשות  של  בשנים בקשות   .     

החל  של מגישים ושל ממציאים.    ניתן להבחין במגמת ירידה במספר הבקשות הייחודיות   2010-2008

של הממציאים, בעוד ישנה  במספר ההמצאות הייחודיות    מתונה  ניתן להבחין בעלייה  2011משנת  

 בעלי הפטנט.  של התייצבות בהגשות  לאחר מכן ירידה ו מגמת 
 

 2018-2000) של ממציאים ומגישים ישראלים, DOCDBהמצאות ייחודיות (משפחת  :19איור 
 

 
 PATSTATעיבוד מיוחד של מוסד נאמן לנתוני  –מקור הנתונים 

  INPADOCמבט נוסף על מדד המייצג המצאות ייחודיות ומבוסס על משפחת הפטנטים המורכבת  

בדומה לאיור הקודם, תרשים זה מציג את מספר ההמצאות הייחודיות של ממציאים    .  20מוצג באיור  

בין השנים   כי המספר האבסולוטי של ההמצאות  820111-ל  2000ומגישים ישראלים  ניתן לראות   .

יותר מזה של המשפחה הפשוטה   קו המגמה נשמר  DOCDBהייחודיות במשפחה זאת קטן  , אך 

הסיבה לספירות הנמוכות יותר במדד ההמצאות הייחודיות    ודומה מאוד לזה המוצג באיור הקודם.

.  INPADOCיותר של משפחת  המבוסס על משפחת הפטנטים המורכבת נעוצה בפרשנות המורחבת  

לא חייבות לחלוק בדיוק את אותו סט יחיד של תביעות    INPADOCהיות והבקשות השייכות למשפחת  

יותר ולכן מספר  DOCDBדין קדימה כמו משפחת   , מספר הבקשות המשויכות לכל משפחה גדול 

 ההמצאות הייחודיות קטן יותר. 

 
-וב  PCTחיוץ מגמות העבר ושקלול הגשת בקשות במסלול    שילוב של  מתבססים על  2012-2015הנתונים עבור השנים     10

USPTO  .(המהווים את רוב ההגשות במשפחת הפטנטים) בשלוש השנים האחרונות 
 PCTבקשות במסלול  חיוץ מגמות העבר ושקלול הגשת שילוב של מתבססים על 2012-2015הנתונים עבור השנים   11
 (המהווים את רוב ההגשות במשפחת הפטנטים) בשלוש השנים האחרונות.  USPTO-וב
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 2018-2000) של ממציאים ומגישים ישראלים, INPADOCדיות (משפחת  המצאות ייחו :20איור 

 

 PATSTATעיבוד מיוחד של מוסד נאמן לנתוני  –מקור הנתונים          
 

  םהומוגנייפטנטים  .  שלה  מיוחדת  , היא באמצעות נגזרתINPADOCדרך נוספת להתבונן על משפחת  

  EPO  ,(USPTO, JPOמשרדי הרישום הגדולים (נרשמו בשלושת  אשר  המגנים על אותה המצאה ו

, להלן פטנטים  triadic patents families(   "משפחת פטנטים משולשת"   OECD- מכונים על ידי ה

את  .  ים)יטריאד  לפטנט המייצגות  הייחודיות המהווה איחוד של הבקשות  בשונה ממדד ההמצאות 

אותה המצאה, ללא תלות במשרד המגיש וללא כפילות, מדד הפטנטים הטריאדיים מייצג חיתוך של  

 . (Dernis, & Khan, 2004) המייצגות את אותה המצאה סט בקשות
  

חשיבות  יטריאד הלפטנטים   מיוחסת  כספיות  מפני  רב  ערך  ו ים  בהוצאות  נשאו  הפטנט  שמגישי 

באופן מרבי בעולם. המשפחות   הקניין הרוחני  ובעיכובים מנהלתיים רבים על מנת להסדיר את הגנת

יכולת ההשוואה הבינלאומית של מדדים לפטנטים, מפני   ות  מושפע שהן  הטריאדיות משפרות את 

ל  ואסטרטגיות לרישום פטנטים פחות מחוקים, תקנות   י  . א(unbiased)פחות מוטות  ולכן נחשבות 

בינלאומית    ותהשוואלעריכת    משופרת  לכך, מדדים המבוססים על משפחות משולשות מספקים יכולת

 .ביצועי חדשנות של מדינות על 
 

הישראלי,   הפרטי  הטריאדיים במקרה  הפטנטים  מדד    מדד  מייצג  מהווה  החדשנות  לתיאור  פחות 

שות ישראליות במשרד הפטנטים האמריקאי והמיעוט  המקומית וזאת בשל הדומיננטיות הרבה של הג 

מצד   בקשות  בהגשת  בהיחסי  ישראלים  לכך,  גופים  אי  היפני.  הפטנטים  הפטנטים  משרד  מספר 

 ). PCTבאופן אבסולוטי ויחסי (בהשוואה למדדים אחרים, כגון הגשות הטריאדיים של ישראל נמוך  
  

מגישים    21איור   והודו בשנים  OECD- מדינות הממציג את מספר הפטנטים הטריאדיים של  סין   ,

. מהנתונים עולה כי מספר הפטנטים הטריאדיים של מדינות אירופאיות קטנות, הדומות  2016-ו   2011

נתוני   למשל  כך  משמעותי.  באופן  גבוה  לישראל  הפטנטים    2016במאפייניהן  מספר  כי  מראים 

כאשר עורכים  משל שוודיה.    1.6משל הולנד ופי    3.4פי    ,משל שוויץ   3.7פי  ל קטן  הטרייאדים של ישרא

טרייאדים  הפטנטים  במספר ה  בעולם  8-ה  במקום   2011בשנת  דורגה  השוואה יחסית, רואים כי ישראל  

(איור  במקום    2016בשנת  ו  לנפש מאוד  22השביעי  סביר  למספר  ).  העיקרית  הסיבה  כי  להניח 

במספר הקטן של חברות ישראליות    ץנעו  (מספר אבסולוטי)   הפטנטים הטרייאדים הנמוך של ישראל 

רב לאומיות גדולות, וזאת בהשוואה מספר מדינות אירופאיות קטנות כגון שוויץ, הולנד, שוודיה, דנמרק  
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ופינלנד, להן מספר רב של חברות ענק. פטנט טריאדי הוא פטנט יקר לתחזוקה. ככל שהחברה גדולה,  

 ל ההמצאה שלה בשווקים רבים יותר.  "עשירה" וגלובלית יותר, כך גדלה ההסתברות שתגן ע 

 620112, 1120פטנטים טרייאדים של מגישים  :21איור 
 

 
 OECD.STAT מקור: עיבוד מיוחד של מוסד נאמן לנתוני

 

  

 
 . ספירה יחסית לפי שנת בכורה. OECD.STATמקור הנתונים: עיבוד מיוחד של מוסד נאמן לנתוני  12
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 620113, 1120נפש   100,000-ישים ל גפטנטים טרייאדים של מ  :22איור 

 
 OECD.STAT עיבוד מיוחד של מוסד נאמן לנתונימקור: 

 
הפטנטים  מ  23איור   מספר  את  משניים    IP5במשפחת  ציג  בלפחות  שהוגשו  לפטנט  (בקשות 

מהמשרדים הבאים: משרד הפטנטים האירופי, משרד הפטנטים האמריקאי, משרד הפטנטים הסיני,  

ישראל    מהנתונים עולה כי  .2016-ו  2010בשנים  משרד הפטנטים הקוריאני ומשרד הפטנטים היפני)  

ב   14-במקום ה  2016מוקמה בשנת   מה למגמה שזוהתה במדד  בדו.  IP5-בעולם במספר בקשות 

לראות   בפטנטים הטריאדיים, ידי  מספר    ניתן  על  זאת  מדינות  הבקשות לפטנט שהוגשו במשפחה 

מראים    2016נתוני  ,  גבוהות באופן משמעותי. כך למשל   במאפייניהן לישראל יותר  הדומות  אירופאיות,  

משל שוודיה    2.1הולנד, פי  של  מ   2.9שוויץ, פי    משל    4.2של ישראל קטן פי    IP5- הבקשות הכי מספר  

 
 רה. . ספירה יחסית לפי שנת בכוOECD.STATמקור הנתונים: עיבוד מיוחד של מוסד נאמן לנתוני  13
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יחסית של  למספר הפטנטים הנמוך   ותהעיקרי ותסביר מאוד להניח כי הסיבמשל אוסטריה.    1.8ופי 

הן ההתמקדות בשוק האמריקאי (רישום נמוך יחסית במשרד האירופאי ונמוך    IP- ישראל במשפחת ה

נוטות בדרך  ה   ת ישראליות רב לאומיות גדולות חברומאוד בשלושת המשרדים האחרים) ומיעוטן של  

   רבים. בשווקים  כלל להגן על הקניין הרוחני שלהן  

 IP5, 1020 ,620114בקשות לפטנטים במשפחת  :23איור 

 
 

 OECD.STAT קור: עיבוד מיוחד של מוסד נאמן לנתונימ

 

 מגישים מובילים בהמצאות ייחודיות 
 

את  מ  8לוח   הישראלים ציג  בשנים    המגישים  ייחודיות  בהמצאות  (סה"כ    2018-2014המובילים 

חשוב לציין כי ההגדרה ללאומיותו של המגיש נגזרת משיוך המדינה המופיע    הבקשות בכל התקופה). 

המגיש). של  המדינה  (כתובת  הפטנט  לראות   במסמכי  שניתן  המגישים  מהטבלה,  כפי  חמשת 

מכון    ,הט ישראל-נס ישראל, הטכניון, רדבשנים אלו היו ביוס  בהמצאות ייחודיותהמובילים  הישראלים  

ומלנוקס.  העברית  האוניברס   וייצמן  ואחריהיטה  השישי  במקום  אביב,    ממוקמת  תל  אוניברסיטת 

 
 לפי שנת בכורה.של מגישים  . ספירה יחסית OECD.STATמקור הנתונים: עיבוד מיוחד של מוסד נאמן לנתוני  14
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גוריון   בן  מגמת הירידה   סוגרת את העשיריה הראשונה.  אוניברסיטת בר אילן .  וישקראוניברסיטת 

טבע ממשיכה חברת  של  נפלטה    בפעילות ההמצאתית  המובילים  עשרת  מרשימת  והיא  המגישים 

 בלבד).  16(מקום  לפטנטבהגשת בקשות ייחודיות 

 4201-8201מובילים בהמצאות ייחודיות   15מגישים ישראלים : 8לוח 

 

 ולטבלאות הרמוניזציה ושיוך סקטוריאלי של מוסד נאמן.  PATSTATעיבוד מיוחד של מוסד נאמן לנתוני  –מקור הנתונים 

 
 .  (IL)היא על פי הכתובת המופיעה במסמכי הפטנט ההגדרה למבקש ישראלי  15

Rank Assignee Sector Distinct 
applications  
2014-2018 

1 BIOSENSE WEBSTER ISRAEL Company 402 

2 TECHNION ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY University 321 

3 RED HAT ISRAEL Company 302 

4 WEIZMANN INSTITUTE OF SCIENCE University 265 

5 MELLANOX TECHNOLOGIES Company 253 

6 HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM University 248 

7 TEL AVIV UNIVERSITY University 245 

8 BEN GURION UNIVERSITY University 149 

9 ISCAR Company 126 

10 BAR ILAN UNIVERSITY University 117 

11 APPLIED MATERIALS ISRAEL Company 116 

12 ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES State company 106 

13 CORTICA Company 102 

14 CORNING OPTICAL COMMUNICATIONS WIRELESS Company 98 

15 MARVELL Company 85 

16 TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES Company 84 

17 ELBIT SYSTEMS Company 74 

18 VERINT SYSTEMS Company 71 

19 HADASIT MEDICAL RESEARCH Hospital 68 

20 STRATASYS Company 63 

21 VATBOX Company 61 

22 SHEBA TEL HASHOMER Hospital 60 

23 STOREDOT Company 56 

24 ORIDION MEDICAL Company 55 

25 ASPECT IMAGING Company 54 

26 BIOCARTIS Company 53 

27 MOR RESEARCH APPLICATIONS Hospital 51 

28 DSP GROUP Company 45 

29 MEDIMOP MEDICAL PROJECTS Company 44 

30 MOBILEYE Company 43 
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 פעילות המצאתית של מחקר אוניברסיטאי, רפואי וממשלתי בישראל

ייחודיות של    24איור   ואת שיעורן מתוך סה"כ  סקטור ההשכלה הגבוהה  מציג את מספר המצאות 

. כפי שניתן לראות מהנתונים,  2017-1990ההמצאות הייחודיות של מגישים ישראלים בין השנים  

, חלה עלייה, כמעט רצופה במספר הבקשות  2011של המאה העשרים ועד שנת    90-מתחילת שנות ה 

האוניב של  משנת  הייחודיות  החל  בישראל.  מתונה  2012רסיטאות  ירידה  של  מגמה  לזהות  ניתן   ,

בקשות ייחודיות    280-, הוגשו כ 2017והתייצבות במספר הבקשות הייחודיות של סקטור זה. בשנת  

האוניברסיטאות, כ ע"י  ב   75-לפטנט  שהוגשו  מאלו  פחות  ייחודיות  בקשות)    355(   2008-בקשות 

,  90-אתית של האוניברסיטאות. מעניין לראות כי החל משנות ה שהייתה שנת השיא בפעילות ההמצ

, נתון זה  90- חלה ירידה משמעותית בשיעור הפטנטים האוניברסיטאיים הישראלים. בתחילת שנות ה

ועומד בשנתיים    2012בשנת    6.5%-מתוך סך כל הבקשות של המגישים, ירד לכ   15%-עמד על כ

 ייחודיות. מסך כל הבקשות ה  11%-10%-האחרונות על כ 

ושיעורן מתוך סה"כ ההמצאות  סקטור ההשכלה הגבוהה מספר המצאות ייחודיות של   :24איור 
 2017-1990הייחודיות של מגישים ישראלים 

 
 PATSTATעיבוד מיוחד של מוסד נאמן לנתוני  –מקור הנתונים 

 

מתוך סך כל ההמצאות    ,ההמצאות הייחודיות של אוניברסיטאות המחקר   התפלגותמציג את    25איור  

  הטכניון הבקשות הייחודיות לפטנט של    ,2018-2014תקופות זמן. בין השנים    תי האוניברסיטאיות בש

. האוניברסיטה  מתוך סך כל הפעילות ההמצאתית של המוסדות להשכלה גבוהה בישראל  22%-היוו כ

וייצמן   מכון  חולקיםהעברית,  אביב  תל  דומה   ואוניברסיטת  כהתפלגות  ההמצאות    מכלל  18%-, 

הפעילות ההמצאתית באוניברסיטת בן גוריון היוותה בשנים    . ) כל אחת( הייחודיות האוניברסיטאיות  

הייחודיות של האוניברסיטאות  תוך  מ  12%-כ אלו   כל ההמצאות  אילןוסך  בר                 היוותה  אוניברסיטת 

). נתח ההמצאות הייחודיות  2013-2009  בהשוואה לנתוני   4%-גידול של כ (מכלל הפעילות    8%-כ

) עמד  ומספר מכללות   חיפה, אוניברסיטת  אריאל אוניברסיטת  (    ריםהנות  במוסדות ההשכלה הגבוהה  

 בלבד בתקופה זאת.  4%-כל כ
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מתוך סך כל הבקשות של   ומוסדות מחקר אוניברסיטאות של   ייחודיות   המצאותהתפלגות  :25איור 
 2018-2009 האוניברסיטאות

 

 PATSTATעיבוד מיוחד של מוסד נאמן לנתוני  –מקור הנתונים 
 

בשנים  ההמצאות הייחודיות של סקטור בתי החולים והמרכזים הרפואיים  התפלגותאת  מציג  34איור 

ההמצאות הייחודיות של    2018-2014בשנים    כפי שניתן לראות מהאיור,   . 2018-2014ו    2013-2009

מור  שיבא תל השומר והחברה למסחור של בית חולים הדסה,    –הדסית  (שלושה מרכזים רפואיים  

מתוך סך כל ההמצאות הייחודיות של    75%- היוו כשל קופת חולים כללית)    החברה למסחור  -  יישומים

בשיעור היחסי  חלה ירידה    2013-2009בנוסף ניתן לראות שבהשוואה לשנים    . סקטור בתי החולים 

  - יע"ש סוראסק  ל אביב המרכז הרפואי תושל    (4%-)שיבא תל השומר  של הבקשות הייחודיות של  

 . (3%-)  איכלוב
 

של בתי החולים ומרכזים רפואיים מתוך סך כל הבקשות של   ייחודיות   המצאותהתפלגות  :26איור 
 2018-2009 סקטור זה

 

 PATSTATעיבוד מיוחד של מוסד נאמן לנתוני  –מקור הנתונים 
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של  את    י מציג  27איור   הייחודיות  ההמצאות  הממשלתי התפלגות                            2013-2009בשנים    הסקטור 

הועדה  י ומכון וולקנ  -   מינהל המחקר החקלאי ה  - שני גופים  כי    . ניתן לראות מהאיור 2018-2014-ו

(ממ"ג  אטומית  וקמ"ג -לאנרגיה  בשנים    נגב) -שורק  אחראים  כ  2018-2014היו  מכלל    84%-על 

, חלה עליה בשיעור היחסי  2013-2009הבקשות הייחודיות של הסקטור הממשלתי. בהשוואה לשנים  

, על   (3%+)ושל המכון הביולוגי  (6%+)של הבקשות הייחודיות לפטנט של הועדה לאנרגיה אטומית 

 ומוסדות ממשלתיים אחרים.   חשבון מכון וולקני 

  מתוך סך כל הבקשות של סקטור זה הסקטור הממשלתישל  ייחודיות  המצאות התפלגות   :27איור 
2018-2009 

 

 

 PATSTATעיבוד מיוחד של מוסד נאמן לנתוני  –מקור הנתונים 
 
 

 מאפייני הסקטור העסקי

בשנים  מ  28איור   הישראלי  העסקי  הסקטור  של  הייחודיות  ההמצאות  התפלגות  את                             2014ציג 

מההמצאות הייחודיות התמקדו בתחום    30%-כ  , 2018. בשנת  SECTION  סיווג לפי תחום    2018-ו

כ  אישיים בתחום    %30-הפיזיקה,  לצרכים  כ 16אמצעים  כ  %21-,  החשמל,   בתחום   %10-בתחום 

Performing Operations, Transportingבתחום הנדסת מכונות.    2%-בתחום הכימיה וכ  5%-, כ

  מההמצאות הייחודיות.  2%-ונייר) מהווים רק כשני התחומים הנותרים (בנייה; טקסטיל  

סיווגי   מניתוח  הייחודיות מתקבלת  לגבי הסיווגים הטכנולוגים של ההמצאות  יותר  תמונה מפורטת 

כפי שניתן לראות מניתוח סיווג המשנה  .   30ובאיור    29המוצגים באיור    (Class, Subclass)המשנה   

Class    היו בתחום מדעי    2018מההמצאות הייחודיות של הסקטור העסקי בשנת    24%-כ,  29באיור

וכ  הפארמה)  תחום  את  (הכולל  והחיים  תחום    17%-הרפואה  והחישוב.  המחשבים  בתחום  היו 

רמת רזולוציה גבוהה  .  מכלל ההמצאות הייחודיות  13%-כ  שנה זאת התקשורת האלקטרונית היווה ב

לתת  מוצגת  -יותר  סי   30באיור  התחומים  את  המשנה  והמראה  בשנת  subclassוג  תת    2018. 

 
מוצרים ללבוש, הנעלה, מזון, כלולים בקשות הקשורות   (Human Necessities)  אמצעים לצרכים אישיים בקטגורית " 16

 . 'וכו  חקלאים ושיטות ותהליכים חקלאיים
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(ירידה חדשה    מכלל ההמצאות הייחודיות  9%  –הסיווגים המובילים היו עיבוד נתונים אוטומטי (ענ"א)  

 ). 7%(ושידור מידע דיגיטלי   )  9%, דיאגנוזה וניתוח ()2014בהשוואה לשנת  5%-של כ 
 

) של הסקטור  17(ספירה יחסית  SECTION - ייחודיות לפי תחום פטנט ראשי    התפלגות המצאות   :28איור 
 העסקי 

 

 

 ולטבלאות הרמוניזציה ושיוך סקטוריאלי של מוסד נאמן.  PATSTATעיבוד מיוחד של מוסד נאמן לנתוני  –מקור הנתונים 

 

 (ספירה יחסית) של הסקטור העסקי  CLASSהתפלגות המצאות ייחודיות לפי סיווג   :29איור 
 

 
 ולטבלאות הרמוניזציה ושיוך סקטוריאלי של מוסד נאמן.  PATSTATעיבוד מיוחד של מוסד נאמן לנתוני  –מקור הנתונים 

 

  

 
מכיוון שברשמים רבים אין משמעות לסדר ההופעה של הסיווג הראשי או המשני, בוצעה ספירה יחסית של הסיווגים.   17

  ניתן לכל תחום. 0.5ערך של  –ה לדוגמה: במידה והמצאה ייחודית סווגה כשייכת גם לתחום החשמל וגם לפיזיק
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  (ספירה יחסית) של הסקטורSUB-CLASS  - התפלגות המצאות ייחודיות לפי סיווג משני   :30איור 
 העסקי 

 

 

 ולטבלאות הרמוניזציה ושיוך סקטוריאלי של מוסד נאמן.  PATSTATעיבוד מיוחד של מוסד נאמן לנתוני  –מקור הנתונים 

מ,  לאחרונה חוקרים  פראונהופר צוות    הקונקורדנצישיטת  פיתח    בגרמניה  (Fraunhofer ISI) מכון 

עבודה זאת    .(Neuhäusler et al., 2019)  ענפי הכלכלהל  פטנטים  להקצאת ת חדשה  הסתברותי

, בין  אשר יושמה  (Schmoch, 2008)בנושא זה   זאת  ת מחקרשל קבוצממשיכה מאמצים קודמים  

כדי להגדיר את      פטנטים.-בנושא הערכת תפוקות מו"פ  היתר, גם בדוחות קודמים של מוסד נאמן

קישרו    פראונהופרחוקרי  ,  המקביל   התעשייה  ף בין ענל  הטכנולוגי של הפטנטם  התחו הקונקורדנציה בין  

מגישי   בוצעה הצלבה בין.   ORBISבסיס נתוני החברות    עם   PATSTATבסיס נתוני הפטנטיםאת  

שאפשרה    ORBIS) לבין החברות במסד הנתונים  (השייכים לסקטור העסקי    PATSTAT-הפטנט ב

שייך מגיש מידע על הסקטור התעשייתי אליו  נתונים      הפטנט.  לקבל  בין שני מסדי    אלו ההצלבה 

כל אחת מהחברות  הפרופיל  את הלחשב  אפשרה   כלומר  שהוצלבוטכנולוגי של  את מספר  קבל  ל, 

מאפשרת  בעצם לייצר    קונקורדנציהה .  הטכנולוגיםהענפים  לפי    שלהן  והתפלגות הפטנטיםפטנטים  ה

.  או להיפך   את הפרופיל של פטנטים השייכים לסקטור טכנולוגי מסוים בחיתוך על פי ענפי התעשייה

 הסתברותית אשר כללה את הצעדים הבאים:   קונקורדנציהשלבי העבודה היו כרוכים בבניית מטריצת  

של    35רשימת   . א התחומים    WIPO  (Schmoch, 2008)התחומים  הגדרת  לשם  שימשה 
 . (IPC classes)  הפטנטהטכנולוגים בהתבסס על סיווגי 

ה . ב העסקי קיבוץ  לסקטור  השייכים  סיווג    פטנטים  התעשייתיילפי                                        םהענפים 
(NACE Rev. 2, 2-digit). 

שניתן ליישם  לפי סקטור תעשייתי  ו   תחום טכנולוגי   לפי   שיעור הפטנטים  יצירת מטריצה של   . ג
 . WIPO-35באמצעות סיווג  פטנטים שנאספו נתוני אותה עבור כל 

ענפית של  ההתפלגות  המציג את  על נתונים ישראלים. האיור  המתודולוגיה לעיל  מדגים את    31איור  

  NACEלסיווג    IPCהמצאות ייחודיות של הסקטור העסקי הישראלי על פי המרה של תחום פטנט  
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כיקונקורדנציהמטריצת    . כפי שניתן לראות מהתרשים,2018-ו  2014בשנים     34%-כ  ה העריכה 

האלקטרונים  המחשבים והמוצרים  שייכות לענף    של הסקטור העסקי הישראלי   מההמצאות הייחודיות 

  7%-כ,  שייכות לענף הכימיה  7%-ייצור מכונות וציוד, כ מההמצאות קשורות לענף    10%-כ,  ם האופטיי

לענף הפארמ לציין    .לתחומים אחרים   42%-וכה  נוספים  לראות  חשוב  זה  יש  בתוצאות של תרגיל 

 . של הפטנטיםכפרוקסי בלבד להתפלגות הענפית 

התפלגות ענפית של המצאות ייחודיות של הסקטור העסקי הישראלי על פי המרה של    :31איור 
 NACEלסיווג   IPCתחום פטנט  

 
  Fraunhofer (Neuhäusler et al., 2019)ה של קונקורדנציומטריצת ה  PATSTATעיבוד מיוחד של מוסד נאמן לנתוני  :מקור

 

 בעלות זרה על המצאות מקומיות 

כולל ביצוע    חברות בת ישראליות של חברות רב לאומיות זרות שמטרתן העיקריתמרכזי מו"פ הם  

מתנהלים במתקנים המבוססים על תשתית מקומית    פעילויות מחקר ופיתוח טכנולוגיות. משימות אלה 

  מו"פ זרים מרכזי    264,  (IVC)סיכון הישראלי  וצוות מקומי של מדענים ומהנדסים. על פי מאגר ההון  

ב כיום  גדול פעילים  חלק  הם  הללו  המו"פ  מרכזי  רוב  בתחום    ישראל.  (בעיקר  בינלאומיות  חברות 

מציג    9לוח    הטכנולוגי) שרכשו חברות ישראליות בעשור האחרון והפך אותם למתקני מחקר מקומיים.

בעלות/מגיש אינו ישראלי אבל לפחות  (ה  בהגשת בקשות ייחודיות לפטנט  מרכזי המו"פ המוביליםאת  

כפי  .  2018-2014-ו 2013-2009  : בשתי תקופות זמן ממציא ישראלי אחד כלול בשרשרת הממציאים)  

בשנים  )  76%בשיעור עצום (הפעילות ההמצאתית של חברת אינטל צמחה  שניתן לראות מהטבלה,  

בקשות ייחודיות    1716  ל הגישה בתקופה זאת, ובסך הכ2013-2009לשנים  בהשוואה    2018-2014

  2018-2014בשנים    ה המובילה של המגישיםייבחמיש לפטנט לה היו שותפים ממציאים ישראלים.  
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גם   ייחודיות)   IBM   )984כלולות  ייחודיות),   HEWLETT PACKARD  )422,  בקשות    בקשות 

MICROSOFT )404 ובקשות ייחודיות ( -  QUALCOMM  )399 ת ייחודיות). ובקש 

 מגישים זרים מובילים בהמצאות ייחודיות : 9לוח 

2014-2018   2009-2013 

Rank Assignee App   Rank Assignee App 

1 INTEL CORPORATION 1716   1 IBM 974 
2 IBM 984   2 INTEL CORPORATION 935 
3 HEWLETT PACKARD 422   3 HEWLETT PACKARD 584 
4 MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING 404   4 EMC CORPORATION 258 
5 QUALCOMM 399   5 MICROSOFT CORPORATION 250 
6 GM GLOBAL TECHNOLOGY OPERATIONS 314   6 APPLE 220 
7 SANDISK TECHNOLOGIES 221   7 QUALCOMM 206 
8 EMC IP HOLDING COMPANY 188   8 GOOGLE 183 
9 HEWLETT PACKARD INDIGO 188   9 CISCO TECHNOLOGY 176 

10 EMC CORPORATION 181   10 FREESCALE SEMICONDUCTOR 161 
11 APPLE 171   11 BROADCOM CORPORATION 159 
12 WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES 166   12 SANDISK TECHNOLOGIES 152 
13 KLA TENCOR 148   13 TEVA PHARMACEUTICALS USA 104 
14 CISCO TECHNOLOGY 144   14 GE GENERAL ELECTRIC COMPANY 103 
15 MANDB IP ANALYSTS 115   15 SAMSUNG ELECTRONICS COMPANY 99 
16 SAMSUNG ELECTRONICS COMPANY 114   16 NDS 87 
17 AMAZON TECHNOLOGIES 108   17 MARVELL INTERNATIONAL 86 
18 GE GENERAL ELECTRIC COMPANY 96   18 SAP 78 
19 MOTOROLA SOLUTIONS 91   19 KODAK 76 
20 VMWARE 76   20 GM 75 
21 GOOGLE 70   21 MARVELL WORLD TRADE 66 
22 AMDOCS SOFTWARE SYSTEMS 68   22 PHILIPS ELECTRONICS 59 
23 ENDOCHOICE 67   23 APPLIED MATERIALS 56 
24 PHILIPS ELECTRONICS 57   24 VONAGE NETWORK 56 
25 PAYPAL 57   25 MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING 55 
26 EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION 54   26 KLA TENCOR 55 
27 FREESCALE SEMICONDUCTOR 48   27 EMPIRE TECHNOLOGY DEVELOPMENT 53 
28 AMDOCS DEVELOPMENT 48   28 SIEMENS 53 
29 AVAGO TECHNOLOGIES 47   29 MOTOROLA SOLUTIONS 51 
30 FACEBOOK 47   30 CA 49 

(להן לפחות    חברות הזרות   ייחודיות לפטנט בחזקתבקשות    מציג את השיוך המדינתי שלה  32איור  

אירופאיות    9.5% - , כמחברות אלו היו אמריקאיות   84%  2018, מראה כי בשנת  ממציא ישראלי אחד) 

  ממדינות אחרות.   5%-וכ (סין, יפן וקוריאה)    ת אסייתיו  2.5%-, כ ץ) , בריטניה ושוויEU-27-(מדינות ה

  מגישים זרים השייכים לסקטור העסקיהתפלגות ענפית של המצאות ייחודיות של  המציג את    33איור  

- ו  2014בשנים   NACEלסיווג   IPCעל פי המרה של תחום פטנט  (להן לפחות ממציא ישראלי אחד)  

כ2018 מהתרשים,  לראות  שניתן  כפי  המחשבים    46%-.  לענף  שייכות  הייחודיות  מההמצאות 

שייכות    4%-מההמצאות קשורות לענף ייצור מכונות וציוד, כ  8%-כ  , םוהמוצרים האלקטרונים האופטיי

 נוספים שייכים לענף הציוד האלקטרוני.   4%-לענף הכימיה וכ 
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לפחות ממציא ישראלי  להן  (  חברות זרותבקשות ייחודיות בחזקת של   שיוך מדינתי :32איור 
 אחד) 

 

 PATSTATעיבוד מיוחד של מוסד נאמן לנתוני  –מקור הנתונים 
 

התפלגות ענפית של המצאות ייחודיות של מגישים זרים (ממציא ישראלי) על פי המרה של   :33איור 
 NACEלסיווג   IPCתחום פטנט  

 

 

  Fraunhofer (Neuhäusler et al., 2019)ה של קונקורדנציומטריצת ה  PATSTATעיבוד מיוחד של מוסד נאמן לנתוני  :מקור
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הפטנטים  ברשות מאפייני הפעילות המקומית והזרה  .6
 הישראלית 

וסימני המסחר  רוחני בתחומי הפטנטים, המדגמים  קניין  זכויות  רישום    רשות הפטנטים אמונה על 

זכויות שנרשמו, קיום שירותי ספרייה  חראית  . הרשות גם אבישראל  ידיעות לציבור בעניין  על מתן 

קיום קשר עם ארגונים בינלאומיים המטפלים בהגנה על קניין    ושירותי פרסום בעניינים אלה וכן גם 

  במתכונת של רשות ביצוע עצמאיתופועלת רשות הפטנטים פועלת מכוח החלטת ממשלה   .תעשייתי 

כרשות חיפוש ובחינה    הוכרה רשות הפטנטים הישראלית   2009בשנת  .  ם רשם הפטנטי  עומדבראשה  ו

רשות הפטנטים   .מדינות המובילות בעולם בתחום  16של   לרשימהובכך צורפה  בינלאומית לפטנטים 

בה מטופלים כל הנושאים של בקשות חדשות    -   מחלקת מזכירות  עיקריות:  מחלקות    5-מורכבת מ 

לפטנט, סימן מסחר ומדגם שמוגשות לרשות תוך הגשה מכוונת. למזכירות מגיעות בקשות לפטנט  

  - מחלקת הפטנטים ; נלאומיות בשלב לאומי של מבקשים מכל העולםממבקשים ישראליים ובקשות בי

  ;  והן דרך המזכירות  PCT בה בוחנים כלל בקשות לפטנט בחינה מהותית, הן המגיעות דרך מחלקת 

בה    -  מחלקת מדגמים;  בה בוחנים בקשות לסימן מסחר בחינה מהותית   -  מחלקת סימני מסחר

בחינה   למדגם  בקשות  לפטנט   PCT מחלקתו   ;מהותיתבוחנים  בבקשות  ומטפלת  המקבלת 

(דוח    WIPOבינלאומיות המוגשות אליה תוך הגשה מכוונת, שולחת דו"חות בחינה למבקשים ולארגון  

 ). 2019, רשות הפטנטים

,  ברשות הפטנטים הישראלית   בתחום הפטנטים  הישראלית והזרה את הפעילות  ומנתח    פרק זה מתאר

  מגישים מאפייני הבפטנטים רשומים לאורך השנים,  גשת בקשות לפטנט ובהיקף ה   תוך כדי התמקדות 

והזרים הבקשות   ן מה  ושווקים  יםאזור,  מדינות(  הישראלים  התפלגות  מגיעות  של    יאלית סקטורה, 

הטכנה,  הבקשות המוגשות)   ולוגים תחומים  הבקשות  של  ניתוח    . םביניהוההבדלים    והתעשייתיים 

 המתואר בפרק המתודולוגי של מחקר זה. PATSTAT-ILPOבאמצעות קובץ הנתונים בוצע 

לפטנטים  34איור   בבקשות  מגמות  בשנים   מתאר  הישראלית  הפטנטים  ברשות   שהוגשו 

הייתה שנת השיא    2007מהאיור עולה כי שנת    , בפילוח על פי מגישים ישראלים וזרים. 2019-2000

), ניכרת מגמה  2019-2015השנים האחרונות (  ארבע ב  ).לפטנט  בקשות   8,050במספר ההגשות (

כאשר מתבוננים    בקשות.  7,738-הוגשו כ  2019בשנת  של עלייה במספר הבקשות לפטנט, כאשר  

להבחין   ניתן  שנים,  ארוכות  בבמגמות  חלההשנים  חמש  כי  בשיעור  עלה    האחרונות  משמעותית 

עמד     2019-2014 השנים   כי בין   הנתונים מראיםהבקשות המקומיות לפטנט לעומת הבקשות הזרות.  

  ברשות הפטנטים הישראלית שהוגשו  הבקשות לפטנט  תוך סך כל  מ  81%-כ   שיעור הבקשות הזרות על

בין  לשם השוואה,        שהוגשו.מתוך סך כל הבקשות    19%-שיעור הבקשות המקומיות עמד על כאילו  ו

ואילו  הבקשות לפטנט  תוך סך כל  מ  88%-כ  עמד שיעור הבקשות הזרות על    2013-2006 השנים

 .  בלבד  12%-שיעור הבקשות המקומיות עמד על כ 
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 2019-2002בקשות לפטנט של מגישים ישראלים וזרים ברשות הפטנטים הישראלית   :34איור 

 
 . 2019-2006 רשות הפטנטים הישראלית, דוחות מקור: 

 

בפטנטיםמתאר    35איור   בשנים   ניתנוש  מגמות  הישראלית  הפטנטים   ברשות 

התקבלו מספר    2011שנת  ב מהאיור עולה כי    , בפילוח על פי מגישים ישראלים וזרים.2019-2009

מגמה של גידול רציף  ואילך, ניתן לזהות    2012). משנת  4500הפטנטים הגדול ביותר בעשור האחרון (

, בהם התקבלו  )2019ו    2018האטה מסוימת בשנתיים האחרונות (במספר הפטנטים שהתקבלו, עם  

שיעור הפטנטים שניתנו  בעשור האחרון,    הנתונים מראים כי   בכל שנה.   פטנטים   4000-מעט יותר מ 

  עמד   2009לפטנטים שניתנו למגישים ישראלים. בשנת  ה  למגישים זרים נמצא בירידה רצופה בהשווא

  18%(  82%- לכ  2019בשנת    הוא ירד ו  מכלל הפטנטים שניתנוישראלים)    11%(  89%-שיעור זה על כ 

הגישו את    מארה"במגישים    2018בשנת  ,  36מאיור  כפי שניתן לראות      מכלל הפטנטים.   ישראלים)

לפטנט   הבקשות  הישראלית  ביותר    הגדולמספר  הפטנטים  יורד,  ),2556(ברשות  בסדר  ואחריהם 

    . )183) ויפן (228בריטניה (), 246), צרפת (377גרמניה (), 444), שוויץ (1502מגישים מישראל (

 2019-2009ברשות הפטנטים הישראלית  פטנטים ישראלים וזרים שניתנו :35איור 
 

 
 ILPO / PATSTATמקור: בסיס נתונים משולב 
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 2018 -מדינות מובילות בהגשת בקשות לפטנטים ברשות הפטנטים הישראלית     :36איור 

 
 2019דוח רשות הפטנטים הישראלית, מקור: 

 

ה מניתוח   שנים,  גיאוגרפיההתפלגות  לאורך  לפטנט  הבקשות  של  ירידה  ת  של  מגמה  לזהות  ניתן 

ב האירופאיות המפותחבקשות  שיעור המשמעותית  המדינות  (של  האירופי   27ות  האיחוד  ,  מדינות 

ובריטניה) ומאסיה.    שוויץ  של  היוו הבקשות    2008בשנת  ועלייה בשיעור הבקשות מצפון אמריקה 

האירופי,   האיחוד  כמדינות  ובריטניה  הבקשות  45%-שוויץ  הפטנט  שהוגשו    הזרות  מכלל  ברשות 

שיעור הבקשות ממדינות אסיה    הישראלית, נתון שהשתווה לשיעור הבקשות מארה"ב באותה השנה.

בשנת      מכלל הבקשות הזרות.   7%- וסינגפור) היווה בשנה זאת כ  , טאיוואן, סיןקוריאה,  (בעיקר יפן,  

שיעור הבקשות  , בעוד  הזרות   מכלל הבקשות   34%-לכ השיעור של הבקשות האירופאיות  ירד    2019

 מכלל הבקשות הזרות.   10%-לכ וגם שיעור הבקשות מאסיה רשם גידול מתון    53%-מארה"ב עלה לכ 

גיאוגרפית של בקשות זרות לפטנט שהוגשו ברשות הפטנטים הישראלית בין  : התפלגות 37איור 
 2019-2005השנים 

 
 ILPO / PATSTATבסיס נתונים משולב עיבוד מיוחד של מוסד נאמן ל מקור: 

לסווג מדינות  הן שייכות. מקובל    ןאליה   סוג השוקל  מתייחס  , שאינו גיאוגרפי,מדינות  של סיווג נוסף  

.   (Frontier)  ושווקי ספר   (Emerging)מתעוררים  ,  (Developed)סוגי שווקים: מפותחים  לשלושה  

  לנפש   תמ"גב  מאופיינותכלכלה ושווקי הון משוכללים,    הן בעלותלשווקים המפותחים  מדינות השייכות  
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וגבוה זרה  לבעלות  פתיחות  הון,  של    זרימות  השוק.  ויעילות  לשווקים    מוסדות  השייכות  מדינות 

משל המדינות המפתחות, אבל גם על ידי   יותר   לנפש נמוך המתעוררים מאופיינות בדרך כלל בתמ"ג 

פותחות.  הקרובה לזאת של המדינות המ  ורמת חיים  מהירה, רמת השקעות גבוההכלכלית  צמיחה  

לשווקי   השייכות  לנפש  מדינות  שהתמ"ג  מדינות  הן  המדינות המתפתחות, בהן  הספר  משל    גבוה 

שווקים  של    תחת ההגדרה או בעלות סיכון גבוה מידי להיות כוללות    קטנות מידיבעלות הון לא נזיל וגם  

תחת  .  18לשווקים   לסיווג מדינות כיום  את אחד האינדקסים המובילים  פיתחה    MSCIחברת    מתעוררים.

ביניהן ארה"ב,  ,  ספותוכמה מדינות נו  OECD-מרבית מדינות ה  כלולות   שווקים מפותחים ההגדרה של  

נורבגיה, הולנד, פורטוגל,  אוסטריה, בלגיה, דנמרק, פינלנד, צרפת, גרמניה, אירלנד, איטליה,  קנדה,  

ניו זילנד, סינגפור וישראל. בין מדינות  , יפן,    שוודיה, שוויץ, בריטניה, אוסטרליה, הונג קונג ספרד,  

דרום אפריקה,    ארגנטינה,  רוסיה,ברזיל,  ,  סין, הודו   השווקים המתעוררים (רשימה חלקית) כלולות

פולין,  צ'כיה,  הונגריה,  קוריאה,    כגון   OECDוגם מדינות    איחוד האמירויות הערביות ,  אינדונזיה, מצרים 

בחריין,  ,  וייטנאם  כמו  (רשימה חלקית)  לשווקי הספר משתייכות מדינות  .  צ'ילהו  טורקיהקולומביה,    יון,

 אסטוניה, ליטא וסלובניה.   –  OECDרומניה, סרביה וגם שלוש מדינות  קרואטיה,  ירדן, מרוקו, ניגריה,  

זרות לפטנט שהוגשו ברשות הפטנטים הישראלית בין השנים  הבקשות  ההתפלגות  מציג את    38איור  

הבקשות  מכלל    92%-כשל  המקור  ,  2019הנתונים מראים כי בשנת  .  ג השווקיםלפי סו   2019ל    2005

משווקים מתעוררים וכחצי    7.5%-משווקים מפותחים, כ  יההברשות הפטנטים  לפטנט שהוגשו  הזרות  

ישנה עליה    אחרון ניתן לראות כי וחצי העשור  מהמגמה  קו הבנות  מהתבונמשווקי ספר.    בלבד   אחוז

ב המתעוררים זוחלת  השווקים  מדינות  של  הבקשות  המ  פלח  השווקים  מדינות  חשבון  פותחים.  על 

 . 2019בשנת  8%לכמעט  2005בשנת בלבד    2%-שיעורן של בקשות אלו עלה מכ

              2005בקשות זרות לפטנט שהוגשו ברשות הפטנטים הישראלית בין השנים : התפלגות 38איור 
 ) ספרלפי סוג השווקים (מפותחים, מתעוררים,    2019 - ל

 

 
 ILPO / PATSTATבסיס נתונים משולב עיבוד מיוחד של מוסד נאמן ל מקור: 

 
18 classification-https://www.msci.com/market 
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  2013-2009בשנים  המקומיים והזרים בהגשת בקשות לפטנט  מציגים את המגישים    11ולוח     10לוח  

 .  2018-2014ובשנים 

   בקשות לפטנט שהוגשו על ידי מגישים מקומיים ברשות הפטנטים הישראלית : 10לוח 

2009-2013   2014-2018 

Rank Assignee App   Rank Assignee App 

1 WEIZMANN INSTITUTE OF SCIENCE 141   1 BIOSENSE WEBSTER ISRAEL 401 

2 ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES 120   2 ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES 135 

3 BIOSENSE WEBSTER ISRAEL 117   3 WEIZMANN INSTITUTE OF SCIENCE 121 

4 HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM 93   4 TECHNION   93 

5 BEN GURION UNIVERSITY OF THE NEGEV 80   5 ISCAR 82 

6 ISCAR 72   6 HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM 64 

7 RAFAEL ADVANCED DEFENSE SYSTEMS 70   7 BEN GURION UNIVERSITY 63 

8 TECHNION 70   8 TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 61 

9 TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 70   9 ELBIT SYSTEMS 59 

10 ELTA SYSTEMS 65   10 ELTA SYSTEMS 58 

11 VERINT SYSTEMS 63   11 OMRIX BIOPHARMACEUTICALS 36 

12 ELBIT SYSTEMS 55   12 VERINT SYSTEMS 33 

13 BENJAMIN FIROOZ GHASSABIAN 52   13 KETER PLASTIC 31 

14 TEL AVIV UNIVERSITY 46   14 STRATASYS 31 

15 PLASAN SASA 45   15 TEL AVIV UNIVERSITY 31 

16 ECI TELECOM 36   16 NOVA MEASURING INSTRUMENTS 26 

17 MEDIMOP MEDICAL PROJECTS 32   17 AGRICULTURAL RESEARCH ORGANIZATION 24 

18 SYNERON MEDICAL 31   18 RAFAEL ADVANCED DEFENSE SYSTEMS 23 

19 TEL HASHOMER   27   19 ELBIT SYSTEMS LAND AND C4I 21 

20 COMPUGEN 25   20 TEL HASHOMER 21 

21 HCL CLEANTECH 25   21 ADAMA MAKHTESHIM 20 

22 OMRIX BIOPHARMACEUTICALS 25   22 LUMENIS 19 

23 THE STANLEY WORKS ISRAEL 23   23 PLURISTEM 19 

24 HADASIT MEDICAL RESEARCH SERVICES 22   24 IG CARDBOARD TECHNOLOGIES 18 

25 NETAFIM 19   25 POINTGRAB 18 

26 ROSETTA GENOMICS 17   26 SMART MEDICAL SYSTEMS 18 

27 ORIDION MEDICAL 1987 16   27 WIXCOM 18 

28 TEL AVIV SOURASKY MEDICAL CENTER 16   28 BAR ILAN UNIVERSITY 16 

29 ZAMIR TRIBELSKY 16   29 COREPHOTONICS 16 

30 CAMTEK 15   30 BETH EI ZIKHRON YAAKOV INDUSTRIES 15 

 ILPO / PATSTATבסיס נתונים משולב עיבוד מיוחד של מוסד נאמן ל מקור: 

שניתן   מלוח  כפי  מספר  ,  10לראות  את  שהגישה  של הישות  ביותר  במשרד    הרב  לפטנט  בקשות 

      המפתחת מכשור רפואי עם    Biosense  Webster  יא חברת ה  2018-2014בין השנים  הישראלי  

  121בקשות) ומכון ויצמן מדע (  135בקשות. היא מובילה בהפרש ניכר על התעשייה האווירית (  400-כ

הטכניון    –שלוש אוניברסיטאות    בקשות). בעשיריה הראשונה של המגישים בשנים אלו נמצאות עוד

מקום שישי) ואוניברסיטת בן גוריון    – בקשות    64מקום רביעי), האוניברסיטה העברית (  – בקשות    93(
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החברות   ) הובילו  11הזרים (לוח  מקום שביעי). באותן השנים, בקרב מגישי הפטנט    -בקשות    63(

FACEBOOK    וPHILIP MORRIS PRODUCTS    דומה מספר  (עם  לפטנט    349ו    362הגשות 

מעניין  ,   PHILIP MORRISהטבקבקשות להגנה על פטנטים מצד חברת  הגידול החד ב בהתאמה).  

הגנה על פטנט ברשות הפטנטים הישראלית לפני  הגישה בקשות מעטות להעובדה שהחברה  לאור  

ון להחדיר  ברצ לשימור נתח השוק המקומי,  שיקול אסטרטגיב והסיבה לכך קשורה   ייתכן. 2014שנת 

      .19משרד הבריאותמצד בתחום או אפילו בהעדר רגולציה  חדש כמו סיגריה אלקטרונית,  מוצר
 

   ברשות הפטנטים הישראלית שהוגשו על ידי מגישים זרים בקשות לפטנט : 11לוח 

2009-2013   2014-2018 

Rank Assignee App   Rank Assignee App 
1 QUALCOMM 567   1 FACEBOOK 362 
2 ROCHE 424   2 PHILIP MORRIS PRODUCTS 349 
3 SANOFI 327   3 DOW AGROSCIENCES 318 
4 NOVARTIS 301   4 RAYTHEON COMPANY 274 
5 BASF BADISCHE ANILIN  &SODA FABRIK 279   5 ROCHE 259 
6 RAYTHEON COMPANY 269   6 NOVARTIS 253 
7 GENENTECH 225   7 GENENTECH 243 
8 SANOFI AVENTIS DEUTSCHLAND 212   8 BASF BADISCHE ANILIN  &SODA FABRIK 213 
9 BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL 190   9 REGENERON PHARMACEUTICALS 199 

10 NESTEC 177   10 QUALCOMM 183 
11 ASTRAZENECA 173   11 KLA TENCOR CORPORATION 169 
12 MERCK PATENT 165   12 MERCK PATENT 157 
13 JANSSEN PHARMACEUTICA 156   13 PFIZER 157 
14 MICROSOFT CORPORATION 142   14 SANOFI 151 
15 ABBOTT 135   15 ERICSSON 137 
16 BAYER 135   16 BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY 132 
17 DOW AGROSCIENCES 130   17 COLGATE PALMOLIVE COMPANY 131 
18 INTERDIGITAL TECHNOLOGY 126   18 ASML NETHERLANDS 124 
19 ERICSSON 118   19 BAYER CROPSCIENCE 121 
20 THALES 113   20 JANSSEN PHARMACEUTICA 118 

21 WYETH 98   21 XYLECO 118 

22 BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY 87   22 BAYER PHARMA 116 
23 MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING 86   23 NESTEC 113 
24 GLAXO GROUP 85   24 JOHNSON  &JOHNSON VISION CARE 110 
25 BAYER CROPSCIENCE 84   25 AMGEN 101 
26 VERTEX PHARMACEUTICALS 84   26 MAGIC LEAP 101 
27 PFIZER 82   27 UNIVERSITY OF CALIFORNIA 100 
28 SYNGENTA PARTICIPATIONS 80   28 GILEAD SCIENCES 89 
29 HONEYWELL INTERNATIONAL 78   29 GENZYME CORPORATION 85 

30 TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY 77   30 ELI LILLY  &COMPANY 83 

 ILPO / PATSTATבסיס נתונים משולב נאמן ל עיבוד מיוחד של מוסד  מקור: 

 
בין עשרים המגישים המובילים, בולטות מאוד ההגשות של חברות פארמה וביוטכנולוגיה בינלאומיות  

  ROCHE  ,NOVARTIS  ,REGENERON  ,MERCK  ,PFIZER  ,SANOFI  ,BAYER  ,JANSSENכגון  

. נראה כי מספר הבקשות של חברות פארמה אלו  תמתחרות עם חברת טבע הישראליועוד שחלקן  

 
  https://www.the7eye.org.il/246776-ראו החלטה של שר הבריאות יעקב ליצמן  19
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מציגים את    40ואיור    39איור    , ייתכן בשל היחלשותה של טבע. 2013-2009ירד בהשוואה לשנים  

   :מקומייםמגישים זרים ושים י מגמגישי הבקשות לפטנט בקרב של   סקטוריאלית ההתפלגות 

  –  2019-2006  של בקשות לפטנטים ברשות הפטנטים הישראלית סקטוריאלית: התפלגות 39איור 
 זרים מגישים 

 
 ILPO / PATSTATבסיס נתונים משולב עיבוד מיוחד של מוסד נאמן ל מקור: 

  –  2019-2006  של בקשות לפטנטים ברשות הפטנטים הישראלית : התפלגות סקטוריאלית40איור 
 ישראלים מגישים  

 
 ILPO / PATSTATבסיס נתונים משולב עיבוד מיוחד של מוסד נאמן ל מקור: 
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קיימים הבדלים משמעותיים בהתפלגות המגזרית של מגישי הפטנט  כפי שניתן לראות משני האיורים,  

אלו  אוכלוסיות  שתי  כ.  עבור  מוגשות    90%-בעוד  הישראלית  הפטנטים  ברשות  הזרות  מהבקשות 

גופים   ידי  על  מוגשות  הישראליות  מהבקשות  שליש  כשני  רק  חברות,  ידי  על  האחרונות  בשנים 

מהסקטור העסקי (חברות פרטיות/ציבוריות או ממשלתיות) . שיעור הבקשות המוגשות על ידי מגישים  

מתוך סך כל הבקשות הישראליות, בעוד עבור מגישים    22%-כ  פרטיים ישראליים גבוה מאוד ועומד על 

שיעור  מתוך סך כל הבקשות הזרות.  2%-זרים, פלח המגישים הפרטיים הינו זניח ביותר ועומד על כ 

מסך כל הבקשות.    8%- 6%הפטנטים האוניברסיטאיים דומה עבור שתי אוכלוסיות המגישים ועומד על  

הנו הסקטורים  שני  של  ההתפלגות  אוכלוסיות  גם  שתי  עבור  דומה  ממשלה)  חולים,  (בתי  תרים 

מ  פחות  ומהווה  מניתוח    2%-המגישים  העולה  מעניינת  מגמה  שהוגשו.  לפטנט  הבקשות  כל  מסך 

ההתפלגות הסקטוריאלית של המגישים הישראלים בעשור האחרון היא העלייה במשקל של הסקטור  

 . 2019בשנת  68%-לכ 2009מתוך סך כל הבקשות בשנת  52%-העסקי, מ

את    41איור   בשנים  התפלגות  מציג  הישראלים  הפטנטים  ברשות  שהוגשו  לפטנט                           2014בקשות 

 .  מגישים ישראלים וזרים עבור ,  Section, לפי סיווג 2018-ו

, לפי  2018- ו  2014בשנים  ברשות הפטנטים הישראלים   שהוגשו לפטנטבקשות  : התפלגות 41איור 
 , מגישים ישראלים וזרים Sectionסיווג 

 
 ILPO / PATSTATבסיס נתונים משולב עיבוד מיוחד של מוסד נאמן ל מקור: 

 

  34%-כ  2018בשנת     מהאיור עולה כי קיימת שונות טכנולוגית גדולה בין שתי אוכלוסיות המגישים. 

בלבד מהבקשות של מגישים    7%מהבקשות לפטנט של מגישים זרים היו בתחום הכימיה (לעומת  

מהבקשות הישראליות),    43%(לעומת    ,20אישיים צרכים  אמצעיים להיו בתחום     33%-ישראלים), כ 

הישראליות)    21%(לעומת    12%-כ כ מהבקשות  הפיזיקה,  בתחום    בתחום החשמל   9%-התמקדו 

(לעומת     Performing Operations Transporting בתחום   7%-, כליות)(בדומה לבקשות הישרא

 
ותהליכים  מוצרים חקלאים ושיטות ללבוש, הנעלה, מזון, בקשות הקשורות כללות  " אמצעים לצרכים אישיים בקטגורית " 20

 . 'וכו  חקלאיים
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הישראליות),    13% מכונות  2%-וכמהבקשות  הנדסת  לכ   בתחום  מהבקשות    4%-(בהשוואה 

  2%-מהבקשות הזרות וכ  1%-רק כ  היוו  שני התחומים הנותרים (בנייה; טקסטיל ונייר)  הישראליות).  

 טים הישראלית. מהבקשות הישראליות שהוגשו ברשות הפטנ

יותר לגבי הסיווגים הטכנולוגים של ה והזרות  בקשות לפטנט תמונה מפורטת  המוגשות    המקומיות 

  המוצגים   (Class, Subclass)   הראשיים   מתקבלת מניתוח סיווגי המשנה   במשרד הפטנטים הישראלי 

מהבקשות    31%-כ,    42המוצג באיור    Class.  כפי שניתן לראות מניתוח סיווג המשנה  45-42באיורים  

  9%-כ ,היו בתחום מדעי הרפואה והחיים  2018בשנת  הישראלי שהוגשו ברשם המקומיות  לפטנטים

 ם המדידה והבדיקה.  בתחו   6%-וכ היו בתחום המחשבים והחישוב
 

) שונה מאוד מהתפלגות הבקשות המקומיות  43ההתפלגות הטכנולוגית של הבקשות הזרות  (איור  

וקשורה בעיקר למאפייני ההחברות הרב לאומיות הגדולות המגישות בקשות להגנה בישראל. בשנת  

סיווג  2018 לפי  זרות  בבקשות  ביותר  השכיחים  הטכנולוגים  התחומים   ,class    מדעי  היו בתחום 

וה (  26%(  חיים הרפואה  אורגנית  כימיה  הזרות),  הבקשות  הזרות)    25%מכלל  הבקשות  מכלל 

באיורים  התחומים מוצגת  -יותר לתת רמת רזולוציה גבוהה  .  )מכלל הבקשות הזרות   6%וביוטכנולוגיה (

עבור מגישים    תת הסיווגים המובילים   2018. בשנת  subclassוג המשנה  ו את סי  ים המרא  45-ו   44

)  7%(  ם, תהליכי הכנה לשימושים רפואיים, דנטליים והיגייניי) 17%היו דיאגנוזה וניתוח (  ישראלים

הבקשות המקומיות. עבור מגישים זרים, תתי הסיווגים  מכלל    5%-כ–עיבוד נתונים אוטומטי (ענ"א)  ו

מכלל הבקשות הזרות),    18%(  ם המובלים היו תהליכי הכנה לשימושים רפואיים, דנטליים והיגייניי

אשר   ,מכלל הבקשות הזרות)   10%(  פפטידים ו מכלל הבקשות הזרות) 11%ות (תרכובת הטרוציקלי 

 השימוש העיקרי שלהם הוא  בתחום הפארמה. 

,  2018-ו 2014בקשות לפטנטים שהוגשו ברשות הפטנטים הישראלים בשנים : התפלגות 42איור 
 ישראלים , מגישים Classלפי סיווג 

   
 ILPO / PATSTATבסיס נתונים משולב עיבוד מיוחד של מוסד נאמן ל מקור: 
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,  2018-ו 2014בקשות לפטנטים שהוגשו ברשות הפטנטים הישראלים בשנים : התפלגות 43איור 
 , מגישים זריםClassלפי סיווג 

 
 ILPO / PATSTATבסיס נתונים משולב עיבוד מיוחד של מוסד נאמן ל מקור: 

 
,  2018-ו 2014בקשות לפטנטים שהוגשו ברשות הפטנטים הישראלים בשנים : התפלגות 44איור 

 , מגישים ישראלים Sub-classלפי סיווג 

 ILPO / PATSTATבסיס נתונים משולב עיבוד מיוחד של מוסד נאמן ל מקור: 
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,  2018-ו 2014בקשות לפטנטים שהוגשו ברשות הפטנטים הישראלים בשנים : התפלגות 45איור 
 , מגישים זרים Sub-classלפי סיווג 

 
 ILPO / PATSTATבסיס נתונים משולב עיבוד מיוחד של מוסד נאמן ל מקור: 

 

את    האיורים מציגיםאת הניתוח האגרגטיבי של הנתונים צעד אחד קדימה.  לוקחים    49-46איורים  

. הנתונים  טכנולוגיתלפי עוצמה  התפלגותם    ואת   של הסקטור העסקי   של הבקשות  ההתפלגות הענפית

לשיטה  , בדומה  )Schmoch )2003מטריצות ההתאמה (קונקורדנציה) של לאיורים הופקו באמצעות 

שהוחלט להשתמש  ההמצאות הייחודיות. הסיבה ) המתוארת בפרק  Neuhäusler et al  )2019    של 

בצורה  מתארת  לכן  ו אגרגטיבית יותר    שהיא  נובעת מהעובדה יותר    ההוותיק  קונקורדנציהה  בשיטת 

יחסית    קטןבמספר המתמקדות ברשם הישראלי  החברות הזרותתחומי העיסוק של את פחות מוטה 

טכנולוגיםשל   בשיטה  ענפים  שימוש  עשוי .  יותר  ב  למשל   החדשה  ענף    ל שגבוה  המשקל  להמעיט 

 בקשות זרות. הפארמה עבור 

) מבוססת על שיוך התחומים הטכנולוגים של הפטנט  Schmoch et al.  )2003המתודולוגיה של   

 לענפי הכלכלה וכוללת ארבעה צעדים: 

 הגדרת ענפי תעשייה בסיסיים (רמה של שתי ספרות).  •

תחומים טכנולוגיים לפי מאפייני הייצור של    44-ל   IPC- של ה  subclass-מיונים של ה  625קישור   •

 מוצרים שונים. 

התעשייתיות על ידי בחינת פעילות המצאתית על בסיס תחומים  השוואת הגישות הטכנולוגיות ו •

 תחומים תעשייתיים.  44-ומיונם ל – חברות גדולות  3400טכנולוגיים ממדגם המבוסס על 

אימות הטבלה על ידי השוואה של קווי הדמיון בחלוקה של טכנולוגיה מסוימת בתחום תעשייתי   •

 ונות ולאורך זמן. אחד או בין תחומים תעשייתיים שונים במדינות ש 

ויש    49-46איורים  בחשוב לציין כי יש לנקוט זהירות רבה בהסקת מסקנות לגבי הנתונים המופיעים  

בלבד להתפלגות הענפית. הסיבה לכך היא שלא ניתן היה    (proxy)להתייחס אליהם כמשתנה מקורב  

בין   ובין    בקשות להפריד  השירותים  למגזר  (עליהן    בקשות השייכות  התעשייה  למגזר  השייכות 
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שבאמצעותו מיפו החוקרים    .Schmoch et alמבוססות מטריצות הקונקורדנציה). בנוסף, המדגם של  

על פירמות וחברות רב לאומיות גדולות המייצגות  התחומים התעשייתיים, מבוסס    44את המשקל של  

 את הרכב התעשייה באירופה השונה מההרכב הישראלי.  

הבקשות המקומיות והזרות, השייכות לסקטור  של    21התפלגות הענפית את ה  יםמציג  47ואיור    46איור  

הישראלית    העסקי,  הפטנטים  ברשות  כי 2018ובשנת    2014בשנת  שהוגשו  לראות  ניתן  עבור    . 

מכלל הבקשות הזרות    53%-כ  2018ענפי הפארמה והכימיה היוו בשנת  ),46הזרות (איור  הבקשות  

מהם. לעומת    20%-היוו כ  המכונות למשרד ומחשבים ו  הציוד האלקטרוני והתקשורתלפטנט וענפי  

של  זאת   התעשייה  ענפי  מהתפלגות  מאוד  שונה  המקומיות  הזרות   התפלגות הבקשות    הבקשות 

ענפי  בריכוזיות  ומאופיינת   ענפים).  של  יותר  רחב  (מגוון  טכנולוגים  תחומים  של  יותר  הציוד  נמוכה 

והתקשורת ומחשבים ו  האלקטרוני  למשרד  בשנת    המכונות  הבקשות    36%-כ  2018היוו  מכלל 

 מהם.  26%-המקומיות לפטנט ואילו ענפי הפארמה והכימיה היוו בשנה זו כ

שהוגשו ברשות  סקטור העסקי  ל  השייכותבקשות לפטנט זרות התפלגות ענפית של  :46איור 
 ISICלסיווג    IPCהמרה של תחום פטנט הפטנטים הישראלית, 

 
 ILPO / PATSTATבסיס נתונים משולב עיבוד מיוחד של מוסד נאמן ל מקור: 

  

 
 ההתפלגות הענפית חושבה באמצעות מתודולוגית הספירה היחסית.  21
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שהוגשו ברשות  סקטור העסקי ל  ישראליות השייכות בקשות לפטנט  התפלגות ענפית של  :47איור 
 ISICלסיווג    IPCהמרה של תחום פטנט הפטנטים הישראלית, 

 
 ILPO / PATSTATבסיס נתונים משולב עיבוד מיוחד של מוסד נאמן ל מקור: 

 

  22לפי עוצמה טכנולוגית הבקשות לפטנט ברשות הפטנטים הישראלית את  יםמציג   49ואיור   48איור  

שנת  , ב48מאיור    כפי שניתן לראות .  2018ו    2014בפילוח לפי מגישים מקומיים וזרים עבור השנים  

  29%-ו  השתייכו לענפי הטכנולוגיה העלית  בקשות לפטנט של המגישים הזרים  מה  57%-, כ 2018

לענפי   והטכנולוגיה  השתייכו  ענפי הטכנולוגיה המעורבת מסורתית  הטכנולוגיה העילית המעורבת. 

איור  תמונה דומה עולה מניתוח    .בקשות הזרותמכלל ההמצאות ה  14%- רק כ   יחד  המסורתית מהווים

המקומיות.    49 הבקשות  התפלגות  את  שלמה  53%-כהמציג  לפטנט  ישראלים    בקשות  מגישים 

ה הטכנולוגיה  לענפי  ענפי    31%-ו   עלית השתייכו  המעורבת.  העילית  הטכנולוגיה  לענפי  השתייכו 

בקשות  מכלל ה   16%-כ   2018היוו בשנת  הטכנולוגיה המעורבת מסורתית והטכנולוגיה המסורתית  

 המקומיות. 

  

 
, שעל פיו הוגדרו סיווגי העוצמה הטכנולוגית. להלן פירוט  ISIC-של הפטנט לסיווג ה IPC-בוצעה המרה של סיווג ה 22

 הענפים השייכים לכל סיווג: 

כוללות את ענפי ציוד אלקטרוני ואופטי (כולל ציוד רפואי), ציוד לבקרה ופיקוח,   –  (high-technology)טכנולוגיה עילית  
 מכונות למשרד ומחשבים, כלי טיס, תרופות.

כוללות את ענפי זיקוק נפט, ענפי היצור של כימיה (למעט תרופות),   –  (medium technology)טכנולוגיה מעורבת עילית  
 עים חשמליים, כלי הובלה (למעט כלי טיס).מכונות, ציוד ומנו

כוללות את ענפי כרייה וחציבה, גומי ופלסטיקה, מוצרי    –  (middle low technology)טכנולוגיה מעורבת מסורתית  
 מתכת, ברזל ומינרלים אחרים, תכשיטים. 

הלבשה, מוצרי עור, נייר,  כוללות את ענפי המזון, משקאות וטבק, טקסטיל,    –  (low technology)טכנולוגיה מסורתית  
 דפוס, מוצרי עץ, רהיטים. 
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   טכנולוגית לפי עוצמה סקטור העסקי  ל  בקשות לפטנט זרות השייכותהתפלגות ענפית של  :48איור 

 
 ILPO / PATSTATבסיס נתונים משולב עיבוד מיוחד של מוסד נאמן ל מקור: 

 

של    :49איור   ענפית  לפטנטהתפלגות  העסקי  ל  השייכות  ישראליות  בקשות  עוצמה  סקטור  לפי 
 טכנולוגית 

 
 
 ILPO / PATSTATבסיס נתונים משולב עיבוד מיוחד של מוסד נאמן ל מקור: 
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 והמלצות  סיכום .7

הנוכחית   הישראלית  התמקדה העבודה  ההמצאתית  הפעילות  לאומי    בהערכת  משווה  במבט 

לאורך  הפעילות הישראלית (בקשות לפטנט ופטנטים רשומים)  מאפייני  את המחקר תיאר    ובינלאומי. 

זאת    ם בשלושה משרדי פטנטים הרלוונטיי  שני העשורים האחרונים  פעילות  לחקר  רשות    – ביותר 

  .EPO-ה   –ומשרד הפטנטים האירופי    USPTO-הפטנטים הישראלית, משרד הפטנטים האמריקאי ה 

נטרול  המאפשר  המחקר עשה שימוש במדד ההמצאות הייחודיות, אשר פותח במחקרים הקודמים,  

  או מסלולי הגשה   במשרדי פטנטים   םתוצאה מהגשתכ  ות זהות לפטנט כפילויות בספירה של בקש

כלל  .  שונים תחומים    אפיון הניתוח  לפי  הסקטוריאלי,  שיוכם  לפי  המובילים  הפטנטים  מגישי  של 

ולפי ענפי התעשייה.   הישראלית    - ת  הפעילות ההמצאתי  אפיון פרק מיוחד בדו"ח עסק ב טכנולוגים 

 . והזרה ברשות הפטנטים הישראלית
 

  על ידי ,  קבוצת המדינות המפותחות  בקרב   בהערכת מעמדה ומיקומה של ישראל המחקר התמקד גם  

ובמדדים השוואתיים שונים. נותחו מגמות גלובליזציה שכללו התייחסות לבעלות    PCTשימוש בנתוני  

להן   בישראל,  זרים  מו"פ  ומרכזי  לאומיות  רב  חברות  של  (המצאות  מקומיות  המצאות  על  הזרה 

מקומית על המצאות זרות (המצאות של חברות ישראליות, להן ממציאים    ממציאים ישראלים), בעלות 

 ממציאים זרים).  בין זרים) ושיתופי פעולה בינלאומיים בפעילות המצאתית (ביו ממציאים ישראלים ל

 להלן סיכום המגמות העיקריות העולות מהדו"ח: 

שנת   • לסוף  עדיין  ,  2019נכון  בזירה  מהווה  ישראל  המצאתית  בפעילות  וחשוב  מוביל  כוח 

במדדים   גם  אבל  (מנורמלים),  היחסים  במדדים  היטב  משתקפת  זאת  עובדה  הבינלאומית. 

 האבסולוטיים. 

ה • מדינות  בין  היחסי  במיקומה  יציבות   על  שומרת  של    PCTבהגשות    OECD-ישראל  לנפש 

 מגישים וממציאים. 

מגמת התייצבות ורוויה בקצב הגידול של המצאות  בשנים השנים האחרונות ניתן לזהות  עם זאת,   •

 . 2000-ובתחילת שנות ה  90-הייחודיות  בהשוואה לגידול החד שחל בשנות ה

העסקי    24%-כ ,  2018בשנת   • של הסקטור  הייחודיות  מדעי    הישראלי מההמצאות  היו בתחום 

וכ והחיים (הכולל את תחום הפארמה)  חום  היו בתחום המחשבים והחישוב. ת  17%-הרפואה 

 מכלל ההמצאות הייחודיות.  13%-כ בשנה זאתהתקשורת האלקטרונית היווה 

נגלה   • יתרון  לישראל  בינלאומי,  משווה  בתחום במבט  ובתחום   משמעותי  הטכנולוגיה    הפארמה 

 הרפואית. 

ישראליות עמד על  2018בשנת   • ב 23.7%, שיעור הבעלות הזרה על המצאות  נמוך   , -12.6%  

מהבעלות הזרה על המצאות ישראליות הייתה    70%-, כזאת  הבשנ.  2013מנתוני השיא של   

הייתה    17%-וכ (לא כולל בריטניה ושוויץ)    EU-27-בחזקת מדינות ה   הייתה  13%- אמריקאית, כ

   בבעלות מדינות אחרות.

במגמת עליה  והינו    11.8%, שיעור הבעלות הישראלית על המצאות זרות עמד על  2018שנת  ב •

לאומיות  - משקף, בין היתר, את מיעוט החברות הרב  שיעור נמוך זה.  קלה בשנתיים האחרונות 

 בבעלות ישראלית. 
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משותפת היא בין ישראל לבין ארה"ב    בפעילות המצאתית  רשת שיתופי הפעולה החזקה ביותר  •

ואחריה, ובמידה פחותה באופן משמעותי, בין ישראל לבין מדינות אירופה (כאשר גרמניה הינה  

מדינות   לבין  ישראל  בין  קיים  נמוכה  בעוצמה  שת"פ  ישראל).  עם  בשת"פ  המובילה  המדינה 

 אסייתיות כמו סין, דרום קוריאה וסינגפור. 

משמעותי    שת"פ  :  בפעילות המצאתית  בין מגזרייםשל שיתופי פעולה  המחקר זיהה חמישה צירים   •

אוניברסיטאוישראליות אוניברסיטאות  בין   ארבעת  את  בעיקר  הכולל  המובילות    ת ,  המחקר 

האוניברסיטה העברית, הטכניון, מכון ויצמן למדע ואוניברסיטת    –בישראל בפעילות המצאתית  

אוניברסיטאות המחקר לבין בתי חולים והחברות למסחור של  בין  משמעותי      ; שת"פתל אביב 

;  אוניברסיטאות המחקר לבין חברות מהסקטור העסקי   שת"פ חלש יחסית בין   ;המרכזים הרפואיים 

אוניברסיטאותחלש    שת"פ זרות  ישראליות  בין  ולבין אוניברסיטאות  בין אוניברסיטאות  ;  שת"פ 

 לקני). (בעיקר מכון וו המחקר לבין הסקטור הממשלתי 

   הפטנטים הישראלית עולה כי:  רשותב שות המקומיות והזרות מניתוח מאפייני ההג

מהבקשות הזרות ברשות הפטנטים הישראלית מוגשות בשנים האחרונות על ידי    90%-בעוד כ •

 חברות, רק כשני שליש מהבקשות הישראליות מוגשות על ידי גופים מהסקטור העסקי .  

מתוך    22%-שיעור הבקשות המוגשות על ידי מגישים פרטיים ישראליים גבוה מאוד ועומד על כ •

בעוד שעבור מגישים זרים, פלח המגישים הפרטיים הינו זניח ביותר    סך כל הבקשות הישראליות, 

 מתוך סך כל הבקשות הזרות.   2%-ועומד על כ

הזרות   • הבקשות  מהתפלגות  מאוד  שונה  המקומיות  הבקשות  של  התעשייה  ענפי  התפלגות 

ענפים). של  יותר  רחב  (מגוון  טכנולוגים  תחומים  של  יותר  נמוכה  בריכוזיות  ענפי    ומאופיינת 

בשנת   היוו  והכימיה  וענפי    53%-כ  2018הפארמה  לפטנט  הזרות  הבקשות  הציוד  מכלל 

הציוד  מהם. לעומת זאת ענפי    20%- היוו כ  המכונות למשרד ומחשבים ו  האלקטרוני והתקשורת

מכלל הבקשות    36%-כ   2018היוו בשנת    המכונות למשרד ומחשבים ו  האלקטרוני והתקשורת

 מהם.  26%-מה והכימיה היוו בשנה זו כהמקומיות לפטנט ואילו ענפי הפאר

ות מאוד הבקשות להגנה על המצאות  בולט ,  ברשות הפטנטים הישראלית  הזרים   בקשים המבין   •

 ת.  מתחרות עם חברת טבע הישראליחברות פארמה וביוטכנולוגיה בינלאומיות שחלקן  מצד

שהוגשו ברשם הפטנטים מכלל הבקשות הזרות   53%-כ  ת היוו הבקשות האמריקאיו  2019בשנת   •

(ירידה של    34%-), הבקשות האירופאיות היוו כ2008בהשוואה לנתוני    8%הישראלי (עלייה של  

מכלל הבקשות הזרות (עלייה    10%-היוו כ   ת) והבקשות האסייתיו 2008בהשוואה לנתוני    11%

לנתוני    3%של   כ  ).2008בהשוואה  לפטנט שהוגשו    92%-המקור של  מכלל הבקשות הזרות 

משווקים מתעוררים וכחצי אחוז בלבד משווקי    7.5%-רשות הפטנטים היה משווקים מפותחים, כב

 ספר. 
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 להלן המלצותינו למולמו"פ לגבי מחקרי המשך בתחום פעילות המצאתית ישראלית:

בעבודתנו על מאפייני הפעילות ההמצאתית ברשות הפטנטים הישראלית (בקשות לפטנטים ופטנטים  

-ערים משמעותיים בין נתוני רשות הפטנטים הישראלית לבין הנתונים המדווחים ב שניתנו) התגלו פ

PATSTAT  :המתייחסים למשרד הישראלי. פערים אלו מתבטאים ב 

o   בנתוני לפטנט  בקשות  על  חסר  רשות    PATSTATמידע  לנתוני  בהשוואה 

  9%-, אולם גם כ2006הפטנטים. הבעיה העיקרית היא במידע היסטורי לפני שנת  

משנת  מהב הפטנטים  רשות  בנתוני  ומדווחות  הישראלי  במשרד  שהוגשו  קשות 

 .PATSTAT-ואילך אינן כלולות ב  2006

o ב הפטנט  מתן  תאריכי  של  שגוי  ב  PATSTAT-ייצוג  הקיימים  - (התאריכים 

PATSTAT  .(תחת תאריך מתן הפטנט משקפים תאריכי פרסום ראשון או שני 

o  מכתובות המדינה של המגישים והממציאים במשרד הישראלי חסרים    50%-מעל ל

 . PATSTAT-ב

ומשם לבסיס הנתונים    WIPO-מקור הבעיה ככל הנראה הוא בהעברה של המידע מרשות הפטנטים ל 

PATSTATאותו מעדכן ה ,-EPO   גרת מחקר זה נבנה בסיס נתונים מאוחד לנתוני  פעמיים בשנה. במס

PATSTAT    לשנים הישראלית  הפטנטים  רשות  תאריכי  אשר    2019-2006ולנתוני  תיקון של  כלל 

כיסוי)    98%ההגשה ומתן הפטנט (כפי שהם מופיעים בנתוני רשם הפטנטים), שיוך מדינתי משופר (

וכן הרמ ידי השלמת מידע חסר ממשפחות פטנטים  ושיוך סקטוריאלי מלא של  שהושג עלי  וניזציה 

שמות המגישים (החסר בנתוני הרשות). למרות שפרויקט זה מהווה צעד קדימה בטיוב נתוני רשות  

הפטנטים עבור הפאזה הנוכחית של המחקר , הוא אינו פותר את בעיית התיאום בהעברת נתונים  

ל  הפטנטים  מרשות  ועדכניים  שלמים  הט WIPO  -מלאים,  היא  התוצאה  הפעילות  .   בייצוג  יה 

ה של  תקופתיים  דוחות  (למשל  בדוחות  משתקפת  שהיא  כפי  הישראלית,    ) OECD- ההמצאתית 

אנו ממליצים לרשות הפטנטים הישראלית לברר  ) בינלאומיים.  STAT .OECDובבסיסי נתונים (כגון  
 ת על מנת להבטיח ייצוג נכון של נתוני רשו  EPO-וב   WIPO-סוגיה זאת עם הגורמים האחראים ב 

וגופים    PATSTATהפטנטים הישראלית בבסיסי נתונים חשובים כמו   המשמשים מכוני מחקר 
ובינלאומיים   לאומיים  רבים,  ופרטיים  ממשלתיים   ,e.g. OECD, Eurostat)ציבוריים, 

government offices, Statistical offices)   ולשם קבלת    לשם תיאור ואפיון פעילות המצאתית
ישנה חשיבות רבה ש בנושא פעילות המצאתית  החלטות.  ישראל  הסטטיסטיקה הלאומית של 

 תהיה מדויקת ועדכנית ככל האפשר. 

הישראלית, היכולה    המצאתית תשתית ייחודית לחקר הפעילות ה  עשור האחרוןבמוסד נאמן נוצרה ב

שוטף וזאת על מנת לספק    להיות מעודכנת באופן  צריכה  להיחשב כתשתית לאומית. תשתית זאת

הפטנטים.   בתחום  ישראל  של  הלאומית  הסטטיסטיקה  על  עדכנית  תמונה  המדיניות  אנו  לקובעי 
 תשתית זאת.     שנתי של   תמוך בעדכוןהמשיך ולממליצים לקובעי המדיניות ל 
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Data and Databases 

• European Patent Office. EPO Worldwide Patent Statistical Database (PATSTAT), April 

2020 Version. 

• OECD Triadic Patent Families database, April 2020 

• OECD REGPAT database, April 2020 

• OECD Patent Quality Indicators database, 2020 

• OECD. STAT.  http://stats.oecd.org/ 

• https://www.msci.com/market-classification 
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 מושגים   -  1נספח 

הפטנטים המוענקים לבעלים ממדינה זרה ולהם לפחות ממציא מקומי    -  בעלות זרה על המצאות מקומיות
 אחד 

הפטנטים המוענקים למדינה, שלפחות אחד מן הממציאים שלהם הוא    - בעלות מקומית על המצאות זרות
 זר

לפטנט  ועומדת    –   בקשה  והינה תלויה  ,  קרי מחכה  (pending)בקשה המוגשת למשרד פטנטים מסוים 
 לקבלת אישור ("פטנט רשום").  

 בקשה לפטנט שהוגשה במשרד פטנטים יחיד  –  בקשה סינגלטונית

להתגבר על הטיות הנגרמות מספירה  מידע ממשפחות פטנטים ומיועד    מדד המבוסס   –   המצאה ייחודית
 נט בגין המצאה אחת, כתוצאה מהגשתה במשרדי פטנטים שונים בעולם. כפולה של בקשה לפט

על    מחושבמדד  המצביע על התמחות של מדינה בתחום מסוים. המדד    -  יתרון נגלה בפעילות המצאתית
של קבוצת השוואה (ה"עולם",    הפטנטים  שיעורמסוים בבתחום    המדינהשיעור הפטנטים של  ידי חלוקה של  

 בתחום. צביע על התמחות של המדינה מ 1-"אירופה" וכו') באותו התחום. מדד הגבוה מ, OECD-מדינות ה 

(חברה, מוסד ממשלתי, אוניברסיטה    -  מגיש (מבקש)  וכו' הישות המשפטית  זכויות  , בית חולים  ) בעלת 
. המבקשים או המגישים הם  Applicants  –  באירופה  Assigneesהקניין על הפטנט. בארה"ב נקראים  

 . טנטבעלי הפ

 אחראי לחידוש הגלום בפטנט סק על ידי מבקש הפטנט, ש המוע  דם א  –ממציא 

כמה מדינות אשר חולקים נתוני "בכורה" זהים הקשורים  במערך של פטנטים (או בקשות)    –  משפחת פטנטים 
 זה לזה. 

פטנטים מאותה המשפחה, המגנים על אותה המצאה ושנרשמו בשלושת משרדי הרישום   – פטנט משולש 
 . EPO ,(USPTO, JPOהגדולים (

שפותחו על ידי חברות, מוסדות או ממציאים פרטיים,   אמצעי שמאפשר להגן על המצאות  -  פטנט רשום 
 מפני שימוש של אחרים בהן לפרק זמן מוגבל, במטרה להבטיח את המשך הפיתוח הטכנולוגי. 

פטנט במקום כלשהו בעולם,  ההגשה הראשון של הבקשה ל  תאריך  –   )Priority dateתאריך דין קדימה (
ידי פטנט מתחיל ברישום ראשוני שלו במדינה  הניתן על מנת להגן על המצאה. הליך הגנה של המצאה על  

( דבר    )first filing(מסוימת   עוקבים  לרישומים  מסוים  זמן  פרק  במטרה  subsequent filingsהמאפשר   (
   . ביותר לזמן פיתוח ההמצאהקרוב  זהו התאריך ה  להרחיב את ההגנה למדינות נוספות. 

 
/PCT  בקשתPCT   –    אמנה בינלאומית המאפשרת לבעלי ההמצאה להגיש בקשה בינלאומית בתוך שנה

המדינות    138-חודשים להגשת בקשות נוספות ב  18מתאריך הבכורה. בקשה זו מעניקה ארכה נוספת של  
 . דרך משרד פטנטים אחד בלבד אינה מעניקה פטנט כי אם ארכה בלבד ו  PCTהחתומות על האמנה. בקשת  

Class –  חלוקה של ה-section  תחומי משנה טכנולוגיים.  120-ל 

IPC   –  International Patent Classification   –    לתחומים פטנטים  של  הבינלאומית  הסיווג  שיטת 
 טכנולוגים. 

PATSTAT  –    בסיס נתונים גולמי של משרד הפטנטים האירופי(EPO)    הכולל מידע על בקשות לפטנטים
 משרדי פטנטים בעולם.  100-ופטנטים רשומים בכ

PPP  –  Purchase Power Parity   –    מדד המשקלל את שווי כוח הקנייה של מדינה ביחס למדינות אחרות
ל  משמש  בינלאומי.  מוצרים  סל  מדידת  תהשוואו באמצעות  בעת  הנערכות  פריון,   בינלאומיות  צמיחה,  תוצר, 

 . 'וכומחירים 

Section  – הרמה ההיררכית הגבוהה והכללית ביותר של סיווג ה-IPC .כוללת שמונה תחומים . 
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Subclass  – חלוקה של ה-classes  תחומים טכנולוגיים.  640-ל 
 



 אודות מוסד שמואל נאמן 

בשנת   בטכניון  הוקם  נאמן  שמואל  נאמן    1978מוסד  (סם)  שמואל  מר  פועל  ביוזמת  והוא 

 טכנולוגי, כלכלי וחברתי של מדינת ישראל. -להטמעת חזונו לקידומה המדעי

נאמן   שמואל  מכון  מוסד  בהתוויתמחקר  הוא  מדע   המתמקד  בנושאי  לאומית  מדיניות 

וטכנולוגיה, תעשייה, חינוך והשכלה גבוהה, תשתיות פיסיות, סביבה ואנרגיה ובנושאים נוספים  

במוסד מבוצעים    בעלי חשיבות לחוסנה הלאומי של ישראל בהם המוסד תורם תרומה ייחודית.

טות במשקמחקרי מדיניות וסקירות, שמסקנותיהם והמלצותיהם משמשים את מקבלי ההחל

על רבדיו השונים. מחקרי המדיניות נעשים בידי צוותים נבחרים מהאקדמיה, מהטכניון ומוסדות  

מוכרים   והישגים  כישורים  בעלי  המתאימים,  האנשים  נבחרים  לצוותים  ומהתעשייה.  אחרים 

במקצועם. במקרים רבים העבודה נעשית תוך שיתוף פעולה עם משרדים ממשלתיים ובמקרים  

היו בנושאי  אחרים  ממשלתי.  משרד  של  ישיר  שיתוף  וללא  נאמן  שמואל  ממוסד  באה  זמה 

לאומית שעניינה מדע, טכנולוגיה והשכלה גבוהה נחשב מוסד שמואל נאמן  התוויית מדיניות

 כמוסד למחקרי מדיניות המוביל בישראל. 

עד כה ביצע מוסד שמואל נאמן מאות מחקרי מדיניות וסקירות המשמשים מקבלי החלטות 

ובממשל. במשק  מקצוע  מוצג ואנשי  במוסד  שבוצעו  השונים  הפרויקטים  באתר   תסקירת 

מוסד שמואל נאמן בפרויקטים לאומיים דוגמת המאגדים מסייע  האינטרנט של המוסד. בנוסף  

התמ"ס   משרד  אופטיקה  -של  תקשורת,  ננוטכנולוגיות,  בתחומים:  רפואהמגנ"ט  כימיה, ,   ,

 ופרויקטים אחרים בעלי חשיבות חברתית לאומית. מוסד שמואל נאמןאנרגיה, איכות סביבה  

 מארגן גם ימי עיון מקיפים בתחומי העניין אותם הוא מוביל.  

 . עירד יבנהוכמנכ"ל מכהן פרופ'  זאב תדמוריו"ר מוסד שמואל נאמן הוא פרופ' 

 32000כתובת המוסד: מוסד שמואל נאמן, קרית הטכניון, חיפה 

   04-8231889, פקס : 04-8292329טלפון:  

   info@neaman.org.ilכתובת דוא"ל: 

   www.neaman.org.ilכתובת אתר האינטרנט: 
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