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 כללי .א

 

תביעות  .בעלת הפטנט מכחישה עת כל טענותיה של מבקשת הביטול שהועלו בכתב טענותיה .1

חובותיה לפי פעלה בתום לב ועמדה בהפטנט חדשות ובעלות התקדמות אמצאתית ובעלת הפטנט 

 .")החוק: "להלן) (1967 –ז "התשכ(הפטנטים  לחוק 18סעיף 

על מבקשת  תגובה זוולהשית את הוצאות , כבוד הרשם מתבקש בזאת לדחות את בקשת הביטול .2

 . והכל מהנימוקים שיפורטו להלן, הביטול
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 הפטנט הרשום. ב

 

 2013 ,באפריל 18ביום  הוגשה ")הפטנט בקשת" או" הבקשה: "להלן( 225819' מסבקשת פטנט  .3

  .2011בינואר  18הזוכה לדין קדימה מיום  PCT/IL2011/050079בקשה כבקשה לאומית של 

 .2015באפריל  30ביום  לחוק' א16הגשת הבקשה פורסמה לפי סעיף 

עליה ענתה המבקשת  ,לחוק 18פי סעיף על למבקשת הודעה לפני בחינה  הבאפריל נשלח 13ביום  .4

בתשובה זו ציינה  .ב"באפריל ועדכנה את הרשות בדבר הגשת בקשה מקבילה בארה 26ביום 

 .לא ידוע לה על פרסומים נוספים מעבר לכךכי  ,בין היתר, המבקשת

בו ביקש  של הבקשה ליקויים לפני הודעה לפני קיבולמכתב נשלח למבקשת  2015ביוני  29ביום  .5

נתבקשה , בנוסף. יוזכר בפירוט הבקשה US6,336,117שצוטט כלפי הבקשה הבוחן כי ידע קודם 

 .המבקשת לתקן את שם האמצאה

תיקון לשם האמצאה  המבקשת הפטנט תשובה להודעה ובהגישה  2014בספטמבר  4ביום  .6

שלח הבוחן הודעה נוספת וביקש לקבל  2015לדצמבר  17ביום   .כפי שנתבקש ,ולפירוט הבקשה

 .2016בפברואר  10ביום לרשות הפטנטים אשר נשלח  ,קשה המתוקנתעותק נקי של הב

 225819' מס ניתן פטנט 2016בדצמבר  1וביום  ,הבקשה קיבולדבר פורסם  2016באוגוסט  31ביום  .7

 . על האמצאה ")הפטנט: "להלן(

השטה החדשנית , "שיטה ומכשיר לסינון תוכן מקוון היררכי"גם כותרת הפטנט  הכפי שמעיד .8

תוך שימת דגש על , היררכי ינון מקוון של אתרי אינטרנט באופןהמתוארת בפטנט מתייחסת לס

הרעיון , לבקשת הפטנט 10-12שורות , 11מתואר בעמוד שכפי . מבנה הפרזנטציה באתר המסונן

יחסות למבנה האתר בקבלת ההחלטה האם ומה להסיר יי יש התבבסיס המסנן ההיררכי הוא כ

 :מהאתר

Conceptually, in the embodiment Fig. 4, the hierarchal filter 
pays attention to the structure of a presentation when decided 
whether to remove material and what material to remove. 

 

. הידע הקודם סינן מידע בהתייחסות לפרזנטציה כולה כמקשה אחת , טרם הגשת בקשת הפטנט .9

 מספרטרנט רבים ישנו אוסף של מידע מכי באתרי אינ ,למשל, בקשת הפטנט גילו ממציאי

לא לגעת בתוכן  ,יחד עם ההקשר שלו ובד בבדזה וכי כדאי ורצוי להסיר תוכן בלתי רצוי  ,מקורות

 :ת הפטנטשלבק 7-15שורות , 5ראה עמוד , ע בתוכן בלתי רצויהאתר שאינו נגו

The above limitations of the prior art are particularly severe for 
data sources containing a large variety of content from 
different sources, for example Web 2.0- based technologies 
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(e.g., Facebook) and the like (e.g., Wikipedia, search engines). 
In such applications, content from unrelated sources are 
organized together in a single webpage. It is therefore, on the 
one hand desirable to remove objectionable content along with 
associated data, and on the other hand it is desirable to leave 
unaffected data that is not associated with undesired content. 
Therefore it is desirable to have an unobtrusive filter that 
removes undesired content and associated data without 
disturbing desired content and its presentation. 
 

אינו מתייחס למבנה האתר בעת הוא בכך ש צהממציאי הפטנט גילו כי הבעיה בידע הקודם נעו  .10

 :לבקשת הפטנט 10-11שורות , 4כפי שמתואר בעמוד . סינונו

“Thus, the prior art content blocking system removes undesired 
content without accounting for or adjusting the structure of the 
presentation.” 

 

בפרזנטציה מתייחס לכל מבנה מצליח לגבור על בעיות הידע הקודם בכך שהוא הפטנט הרשום  .11

 .המבנהאותו התוכן הבלתי רצוי על  תעל פי השפע ,ומחליט איזה חלק מהמבנה להסיר ,בנפרד 

אינם כוללים תוכן סינון בדרך המתוארת בפטנט מאפשר למשתמש ליהנות מחלקי הפרזנטציה ש

  .באתרים המסוננים משתמש בעת הגלישהה מטריד אתבלתי רצוי ובנוסף אינו 

הינו חלקים בפרזנטציה אשר יש להם משמעות המושג מבנה , מתואר בבקשת הפטנטשכפי  .12

של אותו אתר כאשר לכל  HTMLבאתרי אינטרנט הינו מבנה ה , למשל. התחלה וסוף מוגדרים

  :לבקשת הפטנט 7-19שורות , 12ראה למשל עמוד , מבנה יש תחילה וסוף מוגדר

The method begins by receiving 550 a presentation for 
filtering. Structure of the presentation is identified 552 by 
building a tree of the HTML source code of the presentation; 
the tree organizes data on the locations of the beginnings and 
ends of various structural items in the presentation and their 
interrelation (which structure is a substructure of which larger 
structure). 
Specifically, in the example of Fig. 1b, identifying 552 
structure includes identifying and mapping by beginning and 
end of each structure and substructure. The location of the 
beginning and end of presentation 10 are marked <html> and 
</html> respectively and are located at lines 1 and 24, 
respectively. Inside presentation 10 are two substructures: a 
head which begins and ends with <head> and </head> at lines 
2 and 4, respectively; and 20 a body which begins and ends 
with <body> and </body> at lines 5 and 23, respectively. The 
head contains one substructure, title 19 while the body contains 
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three subsections marked as groups (each group starting with 
<div> and ending with </div>). 
 

לא עלה בידי מבקשת הביטול למצוא ולו פרסום קודם אחד אשר גילה את  ,כפי שיבואר בהמשך .13

 . עותיהיהבעיה ופתר אותה בדרך המתוארת בבקשת הפטנט ובתב

  .בלתי תלויות 13-ו 1מתוכם תביעות , תביעות 21הפטנט הרשום כולל  .14

 :תובעת שיטה לסינון מקוון של פרזנטציה הכוללת 1תביעה  .15

 ;זיהוי מבנה בפרזנטציה .א

 ;ל"הנאיתור תוכן בלתי רצוי במבנה  .ב

 ;ל "התוכן הבלתי רצוי הנל  על ידי "המבנה הנשל שפעה ההמידת קביעת  .ג

  .ל"המבנה על פי תוצאת הקביעה הנ נטרול חלק של .ד

בזיכרון אלקטרוני  מפרזנטציה המאוחסנת תובעת מערכת להסרת תוכן בלתי רצוי 13תביעה  .16

 :הכוללת, נגיש

 :זיכרון המתוכנן לאחסן .א

i.  ו ,אינפורמציה על מבנה הפרזנטציה שלמאגר ראשון- 

ii. ו, ויעל תוכן בלתי רצ דע מאגר שני המתוכנן לשמירת מי- 

 :מעבד המתוכנן ל .ב

i. ל"זיהוי המבנה הנ; 

ii. ל"איתור התוכן הבלתי רצוי במבנה הנ; 

iii. ל"ל  על ידי התוכן הבלתי רצוי הנ"קביעת מידת ההשפעה של המבנה הנ; 

iv.  ל"תוצאת הקביעה הננטרול חלק של המבנה על פי. 

שכן  ,אינה חדשה 1בקשת הביטול מנסה מבקשת הביטול לצייר מצג שווא לפיו תביעה ל 9בסעיף  .17

 בכךלאמת  תחוטא מבקשת הביטול. ידוע לבעלי מקצוע בתחוםהיה כל אחד מרכיבי התביעה 

 ,אלא מתייחסת לכל אחד מרכיבי האמצאה בנפרד ,כאמצאה כוללתאינה מתייחסת לתביעה ש

כאשר מבקשת הביטול , למשל ,כך .רכיבי התביעה מההמצאה הטמונה בשילובתוך התעלמות 

ולגבי  ,טוענת כי אין כל חדש בזיהוי מבנה של פרזנטציההיא לרכיב הראשון בתביעה מתייחסת 

. כי ידוע לאתר תוכן בלתי רצויעל כך טוענת כי אף בעלת הפטנט מעידה היא , רכיב השני בתביעה

מכך שהתביעה מתייחסת לאיתור תוכן בלתי רצוי ת הביטול מתעלמת באופן גורף מבקש, ואולם
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ד בתביעה מתעלמת מבקשת הביטול ממבנה -גם בהתייחסה לרכיבים ג ו. ל"הנ במבנה

 . תביעהה הכרוך בכל רכיביהפרזנטציה 

מתעלמת באופן גורף מהחוט המקשר  אך, פורטת את התביעה לרכיביםמבקשת הביטול , כלומר .18

כפי . מבנה הפרזנטציה וסינון הפרזנטציה על פי אותו מבנהזיהוי שהוא  ,הרכיבי התביע בין

מתאר את , מבקשת הביטול אף לא אחד מהפרסומים הקודמים אותם ציטטה, להלןשיבואר 

איתור , אין ולו פרסום אחד המתאר זיהוי מבנה בפרזנטציה, דהיינו .שילוב המאפיינים האמור

 .צוי על המבנה וסינון חלקי של אותו מבנה על פי מידת ההשפעההשפעה של תוכן בלתי ר

 

 1תביעה טענות מבקשת הביטול לגבי חדשנות  .ג

 

 ")'430 פטנט"להלן ( US 6,539,430 פטנט

אתר כמות מסוימת של יש באם , על פי שיטה זו. מתאר שיטה לסינון אתרי אינטרנט' 430 פטנט .19

ת גדולה של תוכן בלתי אתר יש כמובאם  ,לעומת זאת. יסונן רק תוכן זה באתר ,תוכן בלתי רצוי

 . '430פרסום ב 43שורה , 3ועמודה  ראה תקציר, לצפייה על ידי המשתמשכולו האתר ייחסם  ,רצוי

ואין באתר סינון או חסימה על פי מבנה  ,כל התייחסות למבנה הפרזנטציה באתר' 430 בפטנטאין  .20

 . 1הפרזנטציה כפי שנדרש בתביעה 

 :למבנה הפרזנטציה קיימת התייחסות' 430 פטנט 43רה וש, 2מבקשת הביטול טוענת כי בעמודה  .21

Because the present invention operates on successive blocks of 
data (of varying sizes) it can allow portions of the requested 
page to be displayed as they are received and reviewed, rather 
than requiring that the entire page be reviewed before being 
displayed. Thus, the user does not typically perceive a delay 
when the invention is in use. 

אין בציטוט זה כל התייחסות למבנה הפרזנטציה  .בעלת הפטנט אינה מסכימה עם קביעה זו  .22

. של האתר HTMLמבנה מבנה שיש לו התחלה וסוף מוגדרים כגון קרי  ,קשת הפטנטכמשמעו בב

שתהליך הסינון למשתמש לצפות בחלק מהאתר בזמן שיתר ל מתייחס לאפשרות "הציטוט הנ

אופן הסינון יהיה , אך גם באפשרות זו. לעכב את המשתמשלא שוזאת על מנת  ,נמשךאתר ב

איתור השפעה של תוכן בלתי רצוי על , מבנה בפרזנטציה לזיהוי' 430 בפטנטזההאין כל אזכור 

   .המבנה וסינון חלקי של אותו מבנה על פי מידת ההשפעה

 . לא מתייחס למבנה הפרזנטציה כלל' 430פטנט , למעשה .23

 .'430 פטנטחדשה לאור  1תביעה , על כן .24
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 ")'017פטנט "להלן ( US 7,293,017פטנט 

והן באופן לא  ןמקוו באופןהסינון מתבצע הן . סינון תוצאות חיפוששיטה ל מתאר' 017פטנט  .25

, תוכן מבוגר, חינוך מיני(עוברים הליך קטגוריזציה לקטגוריות שונות  קבציםמקוון כאשר 

המופיעים בחיפוש  קבצים. 26-40שורות , 7ראה עמודה , )'אלכוהול וכו, הימורים, פורנוגרפיה

אלו  קבצים. 59ה שור, 8עמודה  – 54 שורה, 7ראה עמודה , באופן מקווןנבדקים וטרם קוטלגו 

ימחקו מתוצאות החיפוש לחלוטין הקבצים , לחילופין. כך שהתוכן הפוגעני בהם יוסתר יסוננו

 .6שורה , 9עמודה  – 60שורה , 8ראה עמודה , בהתאם לכמות התוכן הפוגעני בהםוזאת 

איתור השפעה של תוכן בלתי רצוי על , לזיהוי מבנה בפרזנטציה ל' 017אין כל התייחסות בפטנט  .26

גם במופעים אותם ציטטה מבקשת . המבנה וסינון חלקי של אותו מבנה על פי מידת ההשפעה

 .התייחסות למבנה הפרזנטציהכל אין ' 017הביטול מפטנט 

 .'017לאור פטנט  חדשה 1תביעה  , לפיכך .27

 

 ")'263פרסום "להלן (  2007/0214263USפרסום 

מכשיר  בפרסום קייםלפי השיטה המתוארת . מתאר שיטה לסינון אתרי אינטרנט' 263פרסום  .28

כנס אשר סורק את האתרים אליהם המשתמש מבקש להי ,לבין המודם ,הממוקם בין המחשב

המכשיר חוסם גישה לאתרים מסוימים או מעבר , כלומר .ייםואוחוסם את הכניסה לאתרים לא ר

' 263סום פר. נשוא הליך זהמבצע סינון כמתואר ונתבע בפטנט אך הוא אינו , קבצים מסוימים של

סינון לאיתור השפעה של תוכן בלתי רצוי על המבנה ול, לזיהוי מבנה בפרזנטציהמתייחס אינו 

מתייחס למבנה הפרזנטציה  אינו' 263פרסום , למעשה .חלקי של אותו מבנה על פי מידת ההשפעה

 .כלל

חדשה לאור  1ותביעה  ,תביעות הפטנט ןלבי ,'263אין כל קשר בין פרסום , כפי שניתן לראות .29

 .'263פרסום 
 

 1תביעה  המצאתיתטענות מבקשת הביטול לגבי התקדמות  .ד

 

מעלה לכאורה טענות נגד בטרם נתייחס לפירוט הדברים נציין כי בפרק זה מבקשת הביטול  .30

אינה מפרטת אילו ממאפייני התביעה מצויים לטענתה אך  ,התקדמות המצאתית של התביעות

על כן אין באפשרות בעלת הפטנט . באילו מהפרסומים וכיצד יש לחבר את הפרסומים יחד

נפרט להלן , מעלה מן הדרושל. ויש לדחותם על הסף להתייחס בפירוט לטענות מבקשת הביטול

כפי . תביעות הפטנטהגלומה באיין את ההתקדמות האמצאתית כדי לכולם רסומים אין בפמדוע 

איתור השפעה של , זיהוי מבנה בפרזנטציהמתארים  אינםל יחד או לחוד "הנהפרסומים , פורטיש

 .תוכן בלתי רצוי על המבנה וסינון חלקי של אותו מבנה על פי מידת ההשפעה
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פרסום או /ו' 017או פטנט /ו' 430יחד עם פטנט ") '267פרסום "להלן ( US 2003/126267פרסום 

263' 

הפרסום מתייחס לחסימה . מתאר מערכת ושיטה לחסימת גישה לתוכן לא רצוי' 267פרסום  .31

, לזיהוי מבנה בפרזנטציהחסות יאין כל התי. קבצים לא רצויים/מוחלטת מפני גישה לאתרים

איתור השפעה של תוכן בלתי רצוי על המבנה וסינון חלקי של אותו מבנה על פי מידת ההשפעה 

 . '267בפרסום 

איתור השפעה , לזיהוי מבנה בפרזנטציהחסות יהתי) יחד או לחוד(מאחר ואין בפרסומים כולם  .32

ם מיאין בפרסו ,של תוכן בלתי רצוי על המבנה וסינון חלקי של אותו מבנה על פי מידת ההשפעה

 .1כדי לשלול התקדמות המצאתית מתביעה ) יחד או לחוד(אלו 

 

או פרסום /ו' 017או פטנט /ו' 430יחד עם פטנט ") '149פרסום "להלן ( 0066149/8US 200פרסום 

263' 

מתאר מערכת לניהול מידע כאשר הדגש הוא על ביטחון המידע במתן הרשאות ' 149פרסום  .33

מונע ממשתמשים מסוימים לגשת למידע על פי הרשאותיהם ' 149לשם כך פרסום . למשתמשים

 . של אותם משתמשים

בתביעה אך אינה מפרטת באילו  'מתאר את רכיב ד' 149טוענת כי פרסום מבקשת הביטול  .34

 . פרסומים מתוארים לדבריה הרכיבים הנותרים בתביעה וכיצד יש לחבר בין הפרסומים

מתייחס גם הוא לאתר כמכלול כאשר ההחלטה היא אם לתת גישה ' 149פרסום , למעשה .35

איתור השפעה של , יהוי מבנה בפרזנטציהאינו מלמד ז' 149פרסום . קובץ מסוים או לא/לאתר

' 149ולכן פרסום  ,תוכן בלתי רצוי על המבנה וסינון חלקי של אותו מבנה על פי מידת ההשפעה

 .1תביעה את מאפייני אינו מלמד 

איתור , לזיהוי מבנה בפרזנטציהחסות יהתי )יחד או לחוד( פרסומיםיתר הבגם מאחר ואין  .36

אין  ,המבנה וסינון חלקי של אותו מבנה על פי מידת ההשפעההשפעה של תוכן בלתי רצוי על 

 .1כדי לשלול התקדמות המצאתית מתביעה   ם אלומיבפרסו

 

 '263או פרסום /ו' 017או פטנט /ו' 430יחד עם פטנט ") '301פטנט "להלן (US 9,165,301פטנט 

מתאר ' 301 פטנט ,לצורך כך. מתאר טכניקות להחלפת פרסומות באתרי אינטרנט' 301פטנט  .37

אם יש בהם פרסומות או אם יש מקומות ריקים באתר בהם הזיהוי צורך סריקה של אתרים ל

 ,המכילות פרסומות (data packets) ידעמוסיף חבילות /ומחליף ,ותניתן להכניס פרסומות נוספ

 .35שורה , 16עמודה  – 53שורה , 14ראה עמודה , פרופיל המשתמשבהתאם ל

איתור השפעה של תוכן בלתי רצוי על המבנה , זיהוי מבנה בפרזנטציה אינו מלמד' 301פטנט  .38

את מחליף ' 301פטנט  .1כפי שנתבע בתביעה  וסינון חלקי של אותו מבנה על פי מידת ההשפעה

אין כל קשר בין , מסיבה זו. כל אינטרס לנטרול רק חלק מהפרסומתבו ואין  ,פרסומת בשלמותהה

 .בפטנט 1תביעה בין ל' 301הנלמד מפטנט 
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עם פטנט ' 263או פרסום /ו' 017או פטנט /ו' 430פטנט יצוין כי גם אם היה בעל מקצוע משלב את 

מוסיף  אינו' 301פטנט . התוצאה הייתה סינון האתר כולו עם תוספת של החלפת פרסומות, '301

 .מתואר ביתר הפרסומיםכפי שהוא , לפרסומים האחרים דבר בנושא סינון תוכן בלתי רצוי

איתור , לזיהוי מבנה בפרזנטציהחסות יהתי )יחד או לחוד( פרסומיםיתר הבגם מאחר ואין  .39

אין  ,השפעה של תוכן בלתי רצוי על המבנה וסינון חלקי של אותו מבנה על פי מידת ההשפעה

 .1כדי לשלול התקדמות המצאתית מתביעה  ם אלומיבפרסו
 

או פרסום /ו' 017או פטנט /ו' 430עם פטנט יחד ") '136 פרסום"להלן (  2007/0136136USפרסום 

263' 

פרסומות מוחלפות גם במקרה זה ה. מתאר החלפת פרסומות באתר אינטרנט' 136גם פרסום  .40

, זיהוי מבנה בפרזנטציהעל מז ודבר המלמד או ר' 136ת ואין בפרסום ות אחרובמלואן בפרסומ

. אותו מבנה על פי מידת ההשפעהאיתור השפעה של תוכן בלתי רצוי על המבנה וסינון חלקי של 

 .1כדי לשלול התקדמות המצאתית מתביעה ' 136אין בפרסום , לכן

איתור השפעה של תוכן , לזיהוי מבנה בפרזנטציהחסות יהתיאין פרסומים יתר הבגם מאחר ו .41

ם אלו כדי מיאין בפרסו ,בלתי רצוי על המבנה וסינון חלקי של אותו מבנה על פי מידת ההשפעה

 .1תקדמות המצאתית מתביעה לשלול ה
 

או פרסום /ו' 017או פטנט /ו' 430יחד עם פטנט ") '851 פרסום"להלן (   2002/077851USפרסום 

263' 

לא נראה כי פרסום . לעבור טיפול בזמנים מסוימים אמורעוסק בהשגחה על חולה ה' 851פרסום  .42

ברשימת ' 851את פרסום  מלצייןמבקשת הביטול לא בכדי נמנעה . קשור להמצאה' 851

קשה . העתק שלו לראיותיה צירפהולא  ,כפרסום עליו תסתמך בטענותיה 5הפרסומים בסעיף 

 .כי ציון פרסום זה בבקשת הביטול נעשה בטעות, שלא להתרשם

איתור השפעה של תוכן בלתי רצוי , זיהוי מבנה בפרזנטציהאינו מלמד ' 851פרסום , על כל פנים .43

או /בעצמו ו 1לקי של אותו מבנה על פי מידת ההשפעה כפי שנתבע בתביעה על המבנה וסינון ח

 .בשילוב עם פרסומים אחרים

 

או /ו' 017או פטנט /ו' 430יחד עם פטנט ") '984 פרסום"להלן (   0292984/2009USפרסום 

 '263פרסום 

לעקוף למשל כדי , מערכת ושיטה לאבטחת תצוגה של פרסומת באתר אינטרנטמתאר ' 984פרסום  .44

' 984פרסום . לעיל '136-ו' 301שיטות להחלפתם על ידי טכנולוגיות כגון אלו שתוארו בפרסומים 

כדי ללמד בעל ' 984אין בפרסום . ו כפרסומותזוהלא יהפרסומות משנה את מבנה האתר כדי ש

, הוא לשינוי מבנה האתר' 984ההתייחסות בפרסום  .מקצוע כיצד לסנן תוכן רצוי מאתר אינטרנט

אינו ' 984פרסום , למעשה. ואין בו דבר לגבי סינון תוכן המוצג למשתמש meta dataכלומר שינוי ב
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זיהוי מבנה אינו מלמד ' 984פרסום , על כן. כללבמתייחס להשפעה של תוכן בלתי רצוי 

בנה וסינון חלקי של אותו מבנה על פי מידת איתור השפעה של תוכן בלתי רצוי על המ, בפרזנטציה

 .1כפי שנתבע בתביעה  ההשפעה

 .1כדי לשלול התקדמות המצאתית מתביעה  ,'984פרסום באין , וזמסיבה  .45
 

 טענות מבקשת הביטול לגבי התקדמות המצאתית של התביעות התלויות. ה

 

כדי לשלול ") '277פרסום "להלן ( US 2009/0089277טוענת כי יש בפרסום מבקשת הביטול  .46

 .םלהתייחס לתוכן התביעות או הפרסוהתקדמות המצאתית מהתביעות התלויות וזאת מבלי 

אינו מלמד מתאר שיטה לחיפוש סמנטי בטקסט ' 277פרסום . מכחישה את האמורבעלת הפטנט  .47

י של אותו מבנה איתור השפעה של תוכן בלתי רצוי על המבנה וסינון חלק, זיהוי מבנה בפרזנטציה

מתייחסים למבנה  םאינ' 149ופרסום ' 017גם פטנט . 1על פי מידת ההשפעה כפי שנתבע בתביעה 

אין בפרסומים אלו ביחד או לחוד כדי לשלול , על כן. נטציה כפי שכבר נטען לעילזשל פר

 .או מהתביעות התלויות בה 1מתביעה  המצאתיתהתקדמות 

בשילוב עם פטנט ") '689פרסום "להלן ( US 2006/0265689מבקשת הביטול גם טוענת כי פרסום  .48

גם טענה זו מופרחת . 14-ו 2שוללים התקדמות המצאתית מתביעות תלויות ' 149ופרסום ' 017

 .ומבקשת הביטול לא מוסיפה כל התייחסות לתוכן התביעה או הפרסומים כדי לבססה

אין כל קשר בין פרסום זה לבין . לעיבוד טקסט מסומן בהודעות ברשתמתאר שיטה ' 689פרסום  .49

איתור השפעה של תוכן בלתי רצוי על המבנה וסינון חלקי של אותו מבנה , זיהוי מבנה בפרזנטציה

מתייחסים למבנה  נםאי' 149ופרסום ' 017גם פטנט . 1על פי מידת ההשפעה כפי שנתבע בתביעה 

מצאתית האין בפרסומים אלו כדי לשלול התקדמות , על כן. לעילשל פרזנטציה כפי שכבר נטען 

 .או מהתביעות התלויות בה 1מתביעה 

 

 תום ליבה של המבקשת ובחינה מהותית של הבקשה

 

מבקשת הביטול טוענת כי בעלת הפטנט פעלה שלא בתום לב כי הסתירה במכוון פרסומים  .50

ד "ב תצהירו של עו"מצ. ההפך הוא הנכון. בעלת הפטנט מכחישה את הטענות. ל"שצוטטו בחו

ביום הגשת בקשת  ,ד גל"עוכפי שעולה מתצהיר . כ בעלת הפטנט בזמן בחינת הבקשה"ב, שחר גל

סמוך לאחר הגשת . 225820' בקשת פטנט מס, בקשה נוספת נטספרקבור עהוגשה על ידו הפטנט 

לאחר שיחות . בקשות הפטנט האמורות התברר כי במשרד הפטנטים חל בלבול בין הבקשות

 הבקשה את מהתיקים אחד בכל בחן הפטנטים במשרד בוחןו ,יושרו הדברים, הבהרה עם המשרד

 .הנכונה

לחוק  18הודעה לפני בחינה לפי סעיף  ד גל"עו נשלחה אל 2015באפריל  13 ביום, כפי שצויין לעיל .51

 וצייןלהודעה  השיבהוא  2015באפריל  26ביום . ביחס לבקשת הפטנט 1967 –ז "תשכ, הפטנטים
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ב שפורסמה "בקשה מקבילה בארה, כי הוגשה לגבי האמצאה נשוא בקשת הפטנט, בפני הבוחן

 "). הבקשה המקבילה"להלן ( US 2013238638' כבקשה מס

 כל לאורך, השטיפל בשהייתה זו אחת מבקשות הפטנט הראשונות  מכיוון, ד גל"כפי שמעיד עו .52

לצורך . בבוחן בהנחיה לגבי הפרוצדורות הנוגעות להגשת בקשת הפטנט ובחינתה נעזרהוא  הדרך

 טלפון שיחות רפמס ד גל"ערך עובמהלך התקופה בה נבחנה בקשת הפטנט במשרד הפטנטים , כך

למשל ' לעניין זה ר. לפחות ביקור אחד במשרד הפטנטים עצמו םקיי ואף איתו התכתב, הבוחן עם

 שיהג ולבין הבוחן אות ד גל"בין עוהעתק תכתובת הודעות הדואר האלקטרוני  שהתקיימה  את

הבוחן כיצד להגיש למשרד  ואות הנחה במהלכה, 2016 בפברואר 10 מיום לבוחן ותשובת עם יחד

 .ד גל"של עו ולתצהיר 'כנספח גמצורף , העתק ההתכתבות. הפטנטים תיקונים לבקשה

על ,  בין היתר, בוחןהעם  שוחחהוא  פטנטה לבקשת בנוגע אלו שיחות במהלך, ד גל"עו עידכפי שמ .53

סתכל כי הבוחן הבשיחות אלו הוא למד . ב"ההורה ועל הבקשה המקבילה בארה PCT -בקשת ה

 . PCT-ובב "ואף עיין בפרסומים הקודמים שצוטטו בארה ,על הבקשה המקבילה

בפירוט בקשת הפטנט  מבקשת הפטנט תזכירכי  ,ביקש הבוחן 2015ביוני  29במכתבו מיום , ואכן .54

 19 ביוםב "בארה המקבילה בבקשה הבוחן ידי על צוטט אשר, US 6,336,117את פרסום 

הבוחן היה בקיא בנעשה בבחינת , ד גל"כי כפי שמעיד עו, עובדה זו אכן מלמדת .2014 בנובמבר

 היסטוריית עם היכרותוולמרות , ב בעת בחינת בקשת הפטנט הישראלית"הפטנט המקביל בארה

כי תביעות הבקשה כפי שהוגשו הינן חדשות ובעלות , הבחינה של הבקשה המקבילה סבר הבוחן

 . אותןולכן אישר  תהתקדמות המצאתי

 מעיני דבר הסתירה ולא לב בתום פעלה המבקשת, גלד "עו של תצהירועולה מש כפי, הנה כי כן .55

 בעת הבוחן עם מלא פעולה בשיתוף פעלה הפטנט מבקשתכ "ב, הנכון הוא ההיפך. ביודעין הבוחן

של בא כוחה הביא לכך שנדרשה עבודת שיתוף פעולה הדוקה  וככל שחוסר נסיונו, הבקשה בחינת

 .הרי שמן הבחינה המהותית הבקשה נבחנה ונתקבלה כדבעי, יותר מהמקובל מול הבוחן

הידע הקודם שצוטט , התקדמות המצאתית לעילבחדשנות והעוסק בכפי שניתן לראות מהפרק  .56

תוכן בלתי רצוי על המבנה וסינון איתור השפעה של , זיהוי מבנה בפרזנטציהל אינו מלמד "בחו

של  בוחןה, מטבע הדברים. 1חלקי של אותו מבנה על פי מידת ההשפעה כפי שנתבע בתביעה 

הבין , ב"שהוא בעל שיקול דעת עצמאי ואינו מחויב להליכים המתנהלים בארה ,הפטנטבקשת 

התביעות הן חדשות , ל"כי למרות הציטוטים וטענות הבוחן בחו התרשםו, מצב זה לאשורו

 . ובעלות התקדמות המצאתית

. בקשהשל הבטענות מבקשת הביטול כי לא התקיימה בחינה מהותית אף אין כל שחר , כאמור .57

 ,התעמק בתביעות ובציטוטים הקדומים, נההבוחן בחן את האמצאה הנכו, ד גל"כפי שמעיד עו

 .ביעות לאחר בחינה מהותיתוהחליט לאשר את הת
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 תצהיר
 

לאחר  ,תל אביב, 18זכרון יעקב וכתובתי  ,032758435 'מס. ז.ת ,פ רועי מלצר"ועוד "עו, מ"אני הח

מצהיר , שהוזהרתי כי עלי לאמור את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

 : בזאת בכתב כדלקמן

 

)  "בעלת הפטנט"או  "נטספרק"להלן (מ "בתמיכה לתגובת נטספרק בעתצהיר זה  אני נותן .1

 ")מבקשת הביטול"או " נטפרי"להלן ( )ר"ע( שהוגשה על ידי נטפרי לביטול פטנט הבקשל

  . )"בקשת הפטנט"או  "הפטנט"להלן ( 225819מספר רשום נגד פטנט כ

 :בעלת הפטנט ואלה פרטי השכלתי כ"בי "אני מועסק ע .2
 ; 2006שניתן בספטמבר  278עורך פטנטים בעל רישיון מספר  )א(

 ;2005שניתן בדצמבר  42099עורך דין בעל רישיון מספר  ) ב(

 ; בעל תואר במדעי המחשב מאוניברסיטת חיפה )ב(

 .בעל תואר במשפטים מאוניברסיטת חיפה )ג(

 :ואלה פרטי ניסיוני .3

בנוגע . Ehrlich & Fensterהמנהל והסמכות המקצועית במשרד עורכי הפטנטים  )א(

 & Ehrlichמשרד עורכי הפטנטים . להמצאות בתחום התוכנה ומערכות תקשורת

Fenster הדירוגים הבינלאומיים, בין היתר, מדורג על ידי ,Managing Intellectual 

Property ו- Chambers & Co. כמוביל בישראל בתחום הקניין הרוחני. 

מאות תיקים בעניינים ) ארליך. אי. 'ג( Ehrlich & Fensterמנהל במשרד עורכי הפטנטים  )ב(

כולל אבטחת מידע (בעיקר פטנטים הנוגעים לתוכנה , שונים הקשורים לקניין רוחני

להנדסת מחשבים ולמכשור , )תקשורת ורשת, מערכות מידע,עיבוד תמונה, ומערכות

 .רפואי

 .חבר בועדת הקניין הרוחני של לשכת עורכי הדין )ג(

 International Association for the Protection:ים הבינלאומיים הבאיםחבר בארגונ )ד(

of Industrial Property (AIPPI) ,International Trademark Association (INTA) ,

The Pharmaceutical Trade Marks Group (PTMG). 

טנטים פ/הייתי והנני מעורב באופן אישי בניתוח וכתיבה של מספר רב של בקשות פטנט )ה(

 .בתחום התוכנה

 .מחבר מאמרים בתחום הקניין הרוחני )ו(
 

בדבר חדשנות והתקדמות אמצאתית של נתבקשתי להתייחס לטענות מבקשת הביטול  .4

על כתב הטענות , לצורך הגשת חוות דעת זו עברתי על בקשת הפטנט. תביעות הפטנט
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הקודמים שצורפו והראיות שהוגשו על ידי מבקשת הביטול כמו כן קראתי את הפרסומים 

 .לראיותיה של מבקשת הביטול

מצאתית האני סבור כי תביעות הפטנט הינן חדשות ובעלות התקדמות , כפי שאפרט מטה .5

 .ואין בידי טענות וראיות מבקשת הביטול כדי לאיין קביעה זו

 

 הקדמה .א

השטה  כבר מעידה על כך כי" מכשיר לסינון תוכן מקוון היררכישיטה ו"כותרת הפטנט  .6

תוך , החדשנית המתוארת בפטנט מתייחסת לסינון מקוון של אתרי אינטרנט באופן היררכי

 10-12שורות , 11כפי שמתואר בעמוד . שימת דגש על מבנה הפרזנטציה באתר המסונן

הרעיון בבסיס המסנן ההיררכי הוא כי יש התייחסות למבנה האתר בקבלת , לבקשת הפטנט

 :תרההחלטה האם ומה להסיר מהא

Conceptually, in the embodiment Fig. 4, the hierarchal filter 
pays attention to the structure of a presentation when decided 
whether to remove material and what material to remove. 

 

הידע הקודם סינן מידע בהתייחסות לפרזנטציה כולה כמקשה  ,טרם הגשת בקשת הפטנט .7

כי באתרי אינטרנט רבים ישנו אוסף של מידע , למשל, ממציאי בקשת הפטנט גילו. אחת

לא , וכי כדאי ורצוי להסיר תוכן בלתי רצוי זה יחד עם ההקשר שלו ובד בבד, ממספר מקורות

 :לבקשת הפטנט 7-15שורות , 5ה עמוד רא, לגעת בתוכן האתר שאינו נגוע בתוכן בלתי רצוי

The above limitations of the prior art are particularly severe for 
data sources containing a large variety of content from 
different sources, for example Web 2.0- based technologies 
(e.g., Facebook) and the like (e.g., Wikipedia, search engines). 
In such applications, content from unrelated sources are 
organized together in a single webpage. It is therefore, on the 
one hand desirable to remove objectionable content along with 
associated data, and on the other hand it is desirable to leave 
unaffected data that is not associated with undesired content. 
Therefore it is desirable to have an unobtrusive filter that 
removes undesired content and associated data without 
disturbing desired content and its presentation. 
 

ט גילו כי הבעיה בידע הקודם נעוצה בכך שהוא אינו מתייחס למבנה האתר ממציאי הפטנ  .8

 :לבקשת הפטנט 10-11שורות , 4כפי שמתואר בעמוד . בעת סינונו

“Thus, the prior art content blocking system removes undesired 
content without accounting for or adjusting the structure of the 
presentation.” 
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הפטנט הרשום מצליח לגבור על בעיות הידע הקודם בכך שהוא מתייחס לכל מבנה  .9

על פי השפעת התוכן הבלתי רצוי על , ומחליט איזה חלק מהמבנה להסיר, בפרזנטציה בנפרד 

סינון בדרך המתוארת בפטנט מאפשר למשתמש ליהנות מחלקי הפרזנטציה . אותו המבנה

צוי ובנוסף אינו מטריד את המשתמש בעת הגלישה באתרים שאינם כוללים תוכן בלתי ר

 . המסוננים

משמעות המושג מבנה הינו חלקים בפרזנטציה אשר יש להם , כפי שמתואר בבקשת הפטנט .10

של אותו אתר כאשר  HTMLבאתרי אינטרנט הינו מבנה ה , למשל. התחלה וסוף מוגדרים

 : לבקשת הפטנט 7-19שורות  ,12ראה למשל עמוד , לכל מבנה יש תחילה וסוף מוגדר

The method begins by receiving 550 a presentation for 
filtering. Structure of the presentation is identified 552 by 
building a tree of the HTML source code of the presentation; 
the tree organizes data on the locations of the beginnings and 
ends of various structural items in the presentation and their 
interrelation (which structure is a substructure of which larger 
structure). 
Specifically, in the example of Fig. 1b, identifying 552 
structure includes identifying and mapping by beginning and 
end of each structure and substructure. The location of the 
beginning and end of presentation 10 are marked <html> and 
</html> respectively and are located at lines 1 and 24, 
respectively. Inside presentation 10 are two substructures: a 
head which begins and ends with <head> and </head> at lines 
2 and 4, respectively; and 20 a body which begins and ends 
with <body> and </body> at lines 5 and 23, respectively. The 
head contains one substructure, title 19 while the body contains 
three subsections marked as groups (each group starting with 
<div> and ending with </div>). 
 

לא עלה בידי מבקשת הביטול למצוא ולו פרסום קודם אחד אשר גילה , כפי שיבואר בהמשך .11

 . את הבעיה ופתר אותה בדרך המתוארת בבקשת הפטנט ובתביעותיה

 . בלתי תלויות 13-ו 1מתוכם תביעות , תביעות 21הפטנט הרשום כולל  .12

 :תובעת שיטה לסינון מקוון של פרזנטציה הכוללת 1תביעה  .13

a. זיהוי מבנה בפרזנטציה; 

b. ל"איתור תוכן בלתי רצוי במבנה הנ; 

c. ל "ל  על ידי התוכן הבלתי רצוי הנ"קביעת מידת ההשפעה של המבנה הנ; 

d. ל"נטרול חלק של המבנה על פי תוצאת הקביעה הנ . 
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תוכן בלתי רצוי מפרזנטציה המאוחסנת בזיכרון אלקטרוני  תובעת מערכת להסרת 13תביעה  .14

 :הכוללת, נגיש

a. זיכרון המתוכנן לאחסן: 

i. ו, מאגר ראשון של אינפורמציה על מבנה הפרזנטציה- 

ii. ו, מאגר שני המתוכנן לשמירת מידע  על תוכן בלתי רצוי- 

b. מעבד המתוכנן ל: 

i. ל"זיהוי המבנה הנ; 

ii. ל"איתור התוכן הבלתי רצוי במבנה הנ; 

iii. ל"ל  על ידי התוכן הבלתי רצוי הנ"קביעת מידת ההשפעה של המבנה הנ; 

iv. ל"נטרול חלק של המבנה על פי תוצאת הקביעה הנ. 

, אינה חדשה 1לבקשת הביטול מנסה מבקשת הביטול לצייר מצג שווא לפיו תביעה  9בסעיף  .15

לאמת  מבקשת הביטול חוטאת. שכן כל אחד מרכיבי התביעה היה ידוע לבעלי מקצוע בתחום

אלא מתייחסת לכל אחד מרכיבי האמצאה , בכך שאינה מתייחסת לתביעה כאמצאה כוללת

כאשר מבקשת , למשל, כך. תוך התעלמות מההמצאה הטמונה בשילוב רכיבי התביעה, בנפרד

הביטול מתייחסת לרכיב הראשון בתביעה היא טוענת כי אין כל חדש בזיהוי מבנה של 

היא טוענת כי אף בעלת הפטנט מעידה על כך כי ידוע , תביעהולגבי רכיב השני ב, פרזנטציה

מבקשת הביטול מתעלמת באופן גורף מכך שהתביעה , ואולם. לאתר תוכן בלתי רצוי

ד בתביעה -גם בהתייחסה לרכיבים ג ו. ל"הנ במבנהמתייחסת לאיתור תוכן בלתי רצוי 

 . עהמתעלמת מבקשת הביטול ממבנה הפרזנטציה הכרוך בכל רכיבי התבי

אך מתעלמת באופן גורף מהחוט , מבקשת הביטול פורטת את התביעה לרכיבים, כלומר .16

שהוא זיהוי מבנה הפרזנטציה וסינון הפרזנטציה על פי אותו , המקשר בין רכיבי התביעה

, אף לא אחד מהפרסומים הקודמים אותם ציטטה מבקשת הביטול, כפי שיבואר להלן. מבנה

אין ולו פרסום אחד המתאר זיהוי מבנה , דהיינו. אמורמתאר את שילוב המאפיינים ה

איתור השפעה של תוכן בלתי רצוי על המבנה וסינון חלקי של אותו מבנה על פי , בפרזנטציה

 .מידת ההשפעה

 

 1טענות מבקשת הביטול לגבי חדשנות תביעה  .ב

 ")'430פטנט "להלן ( US 6,539,430פטנט 
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אם יש באתר כמות מסוימת , על פי שיטה זו. מתאר שיטה לסינון אתרי אינטרנט' 430פטנט  .17

אם באתר יש כמות גדולה של תוכן , לעומת זאת. רק תוכן זה באתר יסונן, של תוכן בלתי רצוי

 43שורה , 3ראה תקציר ועמודה , האתר ייחסם כולו לצפייה על ידי המשתמש, בלתי רצוי

 . '430בפרסום 

ואין באתר סינון או חסימה על פי , כל התייחסות למבנה הפרזנטציה באתר' 430אין בפטנט  .18

 . 1מבנה הפרזנטציה כפי שנדרש בתביעה 

קיימת התייחסות למבנה ' 430פטנט  43שורה , 2מבקשת הביטול טוענת כי בעמודה  .19

 :הפרזנטציה

Because the present invention operates on successive blocks of 
data (of varying sizes) it can allow portions of the requested 
page to be displayed as they are received and reviewed, rather 
than requiring that the entire page be reviewed before being 
displayed. Thus, the user does not typically perceive a delay 
when the invention is in use. 

אין בציטוט זה כל התייחסות למבנה הפרזנטציה . בעלת הפטנט אינה מסכימה עם קביעה זו  .20

של  HTMLקרי מבנה שיש לו התחלה וסוף מוגדרים כגון מבנה , כמשמעו בבקשת הפטנט

ל מתייחס לאפשרות למשתמש לצפות בחלק מהאתר בזמן שיתר שתהליך "הציטוט הנ. האתר

אופן הסינון , אך גם באפשרות זו. וזאת על מנת שלא לעכב את המשתמש, משךהסינון באתר נ

איתור השפעה של תוכן בלתי , לזיהוי מבנה בפרזנטציה' 430יהיה זההאין כל אזכור בפטנט 

 .  רצוי על המבנה וסינון חלקי של אותו מבנה על פי מידת ההשפעה

 . לא מתייחס למבנה הפרזנטציה כלל' 430פטנט , למעשה .21

 .'430חדשה לאור פטנט  1תביעה , על כן .22
 

 ")'017פטנט "להלן ( US 7,293,017פטנט 

הסינון מתבצע הן באופן מקוון והן באופן לא . מתאר שיטה לסינון תוצאות חיפוש' 017פטנט  .23

, תוכן מבוגר, חינוך מיני(מקוון כאשר קבצים עוברים הליך קטגוריזציה לקטגוריות שונות 

קבצים המופיעים בחיפוש . 26-40שורות , 7ראה עמודה , )'אלכוהול וכו, הימורים, פורנוגרפיה

קבצים . 59שורה , 8עמודה  – 54שורה , 7ראה עמודה , וטרם קוטלגו נבדקים באופן מקוון

הקבצים ימחקו מתוצאות החיפוש , לחילופין. אלו יסוננו כך שהתוכן הפוגעני בהם יוסתר

שורה , 9עמודה  – 60שורה , 8ראה עמודה , געני בהםלחלוטין וזאת בהתאם לכמות התוכן הפו

6. 

איתור השפעה של תוכן בלתי רצוי , ל לזיהוי מבנה בפרזנטציה' 017אין כל התייחסות בפטנט  .24

גם במופעים אותם ציטטה . על המבנה וסינון חלקי של אותו מבנה על פי מידת ההשפעה

 .זנטציהאין כל התייחסות למבנה הפר' 017מבקשת הביטול מפטנט 

 .'017חדשה לאור פטנט  1תביעה ,  לפיכך .25
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 ")'263פרסום "להלן ( US 2007/0214263פרסום 

לפי השיטה המתוארת בפרסום קיים מכשיר . מתאר שיטה לסינון אתרי אינטרנט' 263פרסום  .26

אשר סורק את האתרים אליהם המשתמש מבקש , לבין המודם, הממוקם בין המחשב

המכשיר חוסם גישה לאתרים , כלומר. להיכנס וחוסם את הכניסה לאתרים לא ראויים

צע סינון כמתואר ונתבע בפטנט אך הוא אינו מב, מסוימים או מעבר של קבצים מסוימים

לאיתור השפעה של תוכן , אינו מתייחס לזיהוי מבנה בפרזנטציה' 263פרסום . נשוא הליך זה

פרסום , למעשה. בלתי רצוי על המבנה ולסינון חלקי של אותו מבנה על פי מידת ההשפעה

 .אינו מתייחס למבנה הפרזנטציה כלל' 263

חדשה לאור  1ותביעה , לבין תביעות הפטנט', 263פרסום אין כל קשר בין , כפי שניתן לראות .27

 .'263פרסום 
 

 1טענות מבקשת הביטול לגבי התקדמות המצאתית תביעה  .ג

תייחס לפירוט הדברים נציין כי בפרק זה מבקשת הביטול מעלה לכאורה טענות נגד אבטרם  .28

מצויים אך אינה מפרטת אילו ממאפייני התביעה , התקדמות המצאתית של התביעות

 יעל כן אין באפשרות. לטענתה באילו מהפרסומים וכיצד יש לחבר את הפרסומים יחד

פרט א, למעלה מן הדרוש. להתייחס בפירוט לטענות מבקשת הביטול ויש לדחותם על הסף

מצאתית הגלומה בתביעות הלהלן מדוע אין בפרסומים כולם כדי לאיין את ההתקדמות ה

, ל יחד או לחוד אינם מתארים זיהוי מבנה בפרזנטציה"הנ הפרסומים, כפי שיפורט. הפטנט

איתור השפעה של תוכן בלתי רצוי על המבנה וסינון חלקי של אותו מבנה על פי מידת 

 .ההשפעה
 

או פרסום /ו' 017או פטנט /ו' 430יחד עם פטנט ") '267פרסום "להלן ( US 2003/126267פרסום 

263' 

הפרסום מתייחס לחסימה . מתאר מערכת ושיטה לחסימת גישה לתוכן לא רצוי' 267פרסום  .29

, אין כל התייחסות לזיהוי מבנה בפרזנטציה. קבצים לא רצויים/מוחלטת מפני גישה לאתרים

איתור השפעה של תוכן בלתי רצוי על המבנה וסינון חלקי של אותו מבנה על פי מידת 

 . '267ההשפעה בפרסום 

איתור , התייחסות לזיהוי מבנה בפרזנטציה) יחד או לחוד(סומים כולם מאחר ואין בפר .30

אין , השפעה של תוכן בלתי רצוי על המבנה וסינון חלקי של אותו מבנה על פי מידת ההשפעה

 .1כדי לשלול התקדמות המצאתית מתביעה ) יחד או לחוד(בפרסומים אלו 

 

או פרסום /ו' 017או פטנט /ו' 430פטנט  יחד עם") '149פרסום "להלן ( US 2008/0066149פרסום 

263' 
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מתאר מערכת לניהול מידע כאשר הדגש הוא על ביטחון המידע במתן הרשאות ' 149פרסום  .31

מונע ממשתמשים מסוימים לגשת למידע על פי ' 149לשם כך פרסום . למשתמשים

 . הרשאותיהם של אותם משתמשים

בתביעה אך אינה מפרטת באילו ' יב דמתאר את רכ' 149מבקשת הביטול טוענת כי פרסום  .32

 . פרסומים מתוארים לדבריה הרכיבים הנותרים בתביעה וכיצד יש לחבר בין הפרסומים

מתייחס גם הוא לאתר כמכלול כאשר ההחלטה היא אם לתת גישה ' 149פרסום , למעשה .33

ה איתור השפע, אינו מלמד זיהוי מבנה בפרזנטציה' 149פרסום . קובץ מסוים או לא/לאתר

ולכן פרסום , של תוכן בלתי רצוי על המבנה וסינון חלקי של אותו מבנה על פי מידת ההשפעה

 .1אינו מלמד את מאפייני תביעה ' 149

איתור , התייחסות לזיהוי מבנה בפרזנטציה) יחד או לחוד(מאחר ואין גם ביתר הפרסומים  .34

אין , על פי מידת ההשפעההשפעה של תוכן בלתי רצוי על המבנה וסינון חלקי של אותו מבנה 

 .1בפרסומים אלו  כדי לשלול התקדמות המצאתית מתביעה 

 

 '263או פרסום /ו' 017או פטנט /ו' 430יחד עם פטנט ") '301פטנט "להלן (US 9,165,301פטנט 

מתאר ' 301פטנט , לצורך כך. מתאר טכניקות להחלפת פרסומות באתרי אינטרנט' 301פטנט  .35

סריקה של אתרים לצורך זיהוי האם יש בהם פרסומות או אם יש מקומות ריקים באתר בהם 

המכילות  (data packets)מוסיף חבילות ידע /ומחליף, ניתן להכניס פרסומות נוספות

 .35שורה , 16עמודה  – 53שורה , 14ראה עמודה , בהתאם לפרופיל המשתמש, פרסומות

איתור השפעה של תוכן בלתי רצוי על המבנה , וי מבנה בפרזנטציהאינו מלמד זיה' 301פטנט  .36

מחליף ' 301פטנט . 1וסינון חלקי של אותו מבנה על פי מידת ההשפעה כפי שנתבע בתביעה 

אין כל , מסיבה זו. ואין בו כל אינטרס לנטרול רק חלק מהפרסומת, את הפרסומת בשלמותה

 .טנטבפ 1לבין תביעה ' 301קשר בין הנלמד מפטנט 
עם פטנט ' 263או פרסום /ו' 017או פטנט /ו' 430יצוין כי גם אם היה בעל מקצוע משלב את פטנט 

אינו מוסיף ' 301פטנט . התוצאה הייתה סינון האתר כולו עם תוספת של החלפת פרסומות', 301

 .כפי שהוא מתואר ביתר הפרסומים, לפרסומים האחרים דבר בנושא סינון תוכן בלתי רצוי

איתור , התייחסות לזיהוי מבנה בפרזנטציה) יחד או לחוד(ואין גם ביתר הפרסומים  מאחר .37

אין , השפעה של תוכן בלתי רצוי על המבנה וסינון חלקי של אותו מבנה על פי מידת ההשפעה

 .1בפרסומים אלו כדי לשלול התקדמות המצאתית מתביעה 
 

או פרסום /ו' 017או פטנט /ו' 430טנט יחד עם פ") '136פרסום "להלן ( US 2007/0136136פרסום 

263' 

גם במקרה זה הפרסומות מוחלפות . מתאר החלפת פרסומות באתר אינטרנט' 136גם פרסום  .38

דבר המלמד או רומז על זיהוי מבנה ' 136במלואן בפרסומות אחרות ואין בפרסום 
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מבנה על פי  איתור השפעה של תוכן בלתי רצוי על המבנה וסינון חלקי של אותו, בפרזנטציה

 .1כדי לשלול התקדמות המצאתית מתביעה ' 136אין בפרסום , לכן. מידת ההשפעה

איתור השפעה של תוכן , מאחר וגם ביתר הפרסומים אין התייחסות לזיהוי מבנה בפרזנטציה .39

אין בפרסומים אלו , בלתי רצוי על המבנה וסינון חלקי של אותו מבנה על פי מידת ההשפעה

 .1ות המצאתית מתביעה כדי לשלול התקדמ
 

או פרסום /ו' 017או פטנט /ו' 430יחד עם פטנט ") '851פרסום "להלן (  US 2002/077851פרסום 

263' 

לא נראה כי . עוסק בהשגחה על חולה האמור לעבור טיפול בזמנים מסוימים' 851פרסום  .40

' 851לא בכדי נמנעה מבקשת הביטול מלציין את פרסום . קשור להמצאה' 851פרסום 

ולא צירפה העתק שלו , כפרסום עליו תסתמך בטענותיה 5ברשימת הפרסומים בסעיף 

 .כי ציון פרסום זה בבקשת הביטול נעשה בטעות, קשה שלא להתרשם. לראיותיה

איתור השפעה של תוכן בלתי , אינו מלמד זיהוי מבנה בפרזנטציה' 851פרסום , על כל פנים .41

 1ו מבנה על פי מידת ההשפעה כפי שנתבע בתביעה רצוי על המבנה וסינון חלקי של אות

 .או בשילוב עם פרסומים אחרים/בעצמו ו

 

או /ו' 017או פטנט /ו' 430יחד עם פטנט ") '984פרסום "להלן (  US 2009/0292984פרסום 

 '263פרסום 

למשל כדי , מתאר מערכת ושיטה לאבטחת תצוגה של פרסומת באתר אינטרנט' 984פרסום  .42

. לעיל' 136-ו' 301ת להחלפתם על ידי טכנולוגיות כגון אלו שתוארו בפרסומים לעקוף שיטו

' 984אין בפרסום . משנה את מבנה האתר כדי שהפרסומות לא יזוהו כפרסומות' 984פרסום 

הוא ' 984ההתייחסות בפרסום . כדי ללמד בעל מקצוע כיצד לסנן תוכן רצוי מאתר אינטרנט

. ואין בו דבר לגבי סינון תוכן המוצג למשתמש meta dataי בכלומר שינו, לשינוי מבנה האתר

' 984פרסום , על כן. אינו מתייחס להשפעה של תוכן בלתי רצוי בכלל' 984פרסום , למעשה

איתור השפעה של תוכן בלתי רצוי על המבנה וסינון חלקי , אינו מלמד זיהוי מבנה בפרזנטציה

 .1ע בתביעה של אותו מבנה על פי מידת ההשפעה כפי שנתב

 .1כדי לשלול התקדמות המצאתית מתביעה ', 984אין בפרסום , מסיבה זו .43
 

 טענות מבקשת הביטול לגבי התקדמות המצאתית של התביעות התלויות. ד

כדי לשלול ") '277פרסום "להלן ( US 2009/0089277מבקשת הביטול טוענת כי יש בפרסום  .44

 .מבלי להתייחס לתוכן התביעות או הפרסוםהתקדמות המצאתית מהתביעות התלויות וזאת 

מתאר שיטה לחיפוש סמנטי בטקסט אינו ' 277פרסום . אין ביכולתי להסכים עם קביעה זו .45

איתור השפעה של תוכן בלתי רצוי על המבנה וסינון חלקי של , מלמד זיהוי מבנה בפרזנטציה

אינם ' 149ופרסום  '017גם פטנט . 1אותו מבנה על פי מידת ההשפעה כפי שנתבע בתביעה 
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