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 סטטיסטיקה ברשות הפטנטים העובדות מעניינות שעולות מתוך 
 *, עורכת דיןלב-מאת עדי ברקן

 

הדוח מספק נתונים כמותיים והשוואתיים של . בישראל של רשות הפטנטים 4112הדוח השנתי לשנת  פורסם לאחרונה
 :מצב בחינת הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר בישראל והוא פתוח לעיון הציבור באתר רשות הפטנטים בלינק הבא
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 :שעולות מהדו"ח מספר עובדות מעניינות

 :פטנטים

ישראלים מסתבר ש –( %01 -)למעלה מרוב הבקשות לרישום פטנטים המוגשות בישראל מוגשות על ידי זרים  -
 ולא בישראל. במדינות אחרותפטנטים מעדיפים לרשום 

בקשות לרישום פטנט שהוגשו  80עם  .NESTEC S.Aמובילת הרשימה בהגשות פטנטים בישראל היא חברת  -

בקשות לרישום  98במקום השני עם  ,הטלקומוניקציהחברת  ,Qualcomm Incorporated, 4112בישראל בשנת 
 בקשות לרישום פטנט. 29עם  9-פטנט בשנה החולפת ולצורך ההשוואה, מייקרוסופט במקום ה

חברת המסחור של  – דעהיא חברת י 4112הכי הרבה פטנטים בישראל במהלך שנת רשמה החברה הישראלית ש -
 . 4112פטנטים שנרשמו במהלך שנת  21עם מכון ויצמן 

 

 מוצרים  שמיועדים לשכפול בכמויות ויש להם ערך עיצובי(:) מדגמים

בקשות לרישום מדגם כשרוב הבקשות הן מתחום הבניה ורוב  1,211 -למעלה מ הוגשו 4112במהלך שנת  -
 המגישים הם ישראלים.

 4114היא דווקא סין עם למעלה מחצי מיליון בקשות לרישום מדגם בשנת  בעולם רישום המדגמיםשיאנית  -
 ברשימה זו, אחרי ארגנטינה. 42 -ישראל ממוקמת במקום ה ומספר דומה של מדגמים שנרשמו בשנה זו.

 :סימני מסחר

בקשות חדשות הוגשו בישראל במהלך  4,111-הישראלים אוהבים להגיש בקשות לרישום סימן מסחר. למעלה מ  -
 .4112שנת 

 4112בישראל בשנת שהגישו בקשות חדשות לרישום סימני מסחר רשימת הגופים עומדת בראש  Novartisחברת  -
 בקשות בסך הכל.  108עם 

חברת הביגוד היא  4112חברה המובילה ברשימת בעלי הסימנים המובילים ברישום סימני מסחר בשנת ה -

 סימנים. 22, עם Abercrombie & Fitchוהאופנה 

 מדעמוצרי טובין, כשהתחומים הבולטים הם  סימני מסחר הן עבור לרישום המוגשות מהבקשות %92 -כ -
 .והנעלה הלבשהומוצרי  רוקחות תכשירי ,קוסמטיקה תכשירי ,ומחשבים

גם ברישום סימני מסחר שיאנית הרישום היא סין עם כמעט מיליון סימני מסחר חדשים שנרשמו כמו במדגמים,  -
 .אזרבייג'ןברשימה זו, אחרי  24 -ישראל ממוקמת במקום ה .4114בשנת 

סטטיסטיקות נוספות אפשר לראות בדו"ח וכדאי לעיין בו ולו כדי להחכים קצת. מה שבטוח הוא שלישראל, 
 .ההגנה על זכויות הקניין הרוחני למרות גודלה הקטן, יש נוכחות בעולם

 

 עורכת דין מומחית לקניין רוחנילב היא -עדי ברקן  

 המחברת אינה נושאת באחריות . טיתואין בו כדי להוות יעוץ או חוות דעת משפ כל המידע המוצג במאמר הינו מידע כללי בלבד
 לפני כל פעלה המסתמכת על הדברים האמורים.צועית כלשהי כלפי הקוראים ואלה נדרשים לקבל עצה מק
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