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 בקשה לביטול פטנט

ב. לחוק, מוגשת בזה בקשה לביטול הפטנט, המתייחסת למערכת התביעות כולה, 73בהתאם לסעיף 

 "(.התביעות" –)להלן  21עד  1המכילה את תביעות 

 כמו כן, מתבקש בזה כב' הרשם להשית על בעלת הפטנט הוצאות ושכ"ט בגין הליכי בקשת הביטול.

 הקשר הדברים ונסיבות העניין, ואלא אם נאמר אחרת.: כל הטענות הינן משלימות או חלופיות, לפי הערה

 

 ואלה נימוקי בקשת הביטול:

 בקשת הביטוללא. הטעמים 

 בקשת הפטנט אינה כשירת פטנט מן הטעמים הבאים:  .1

 לחוק. 4העדר חידוש בניגוד לסעיף  .א

 לחוק. 5העדר התקדמות המצאתית, בניגוד לסעיף  .ב

לחוק והסתירה מרשות הפטנטים  18לא עמדה בחובתה על פי סעיף  בעלת הפטנט .ג

 .יםמהותי מיםפרסו
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 ב. רקע כללי

לא , כאשר הבוחן שבחן אותה 2015ונבחנה במהלך  18.4.2013בקשת הפטנט הוגשה ביום  .1

בדבר  27אלא הנפיק למן ההתחלה דוח בחינה מסוג פ.ק.  העלה הסתייגויות מהותיות

אשר  US 6,336,117בו הוא מבקש להוסיף את הפרסום   ,ליקויים לפני הודעה לפני קיבול

לדבריו צוטט כלפי הבקשה. לא ברור מתי צוטט הפרסום הנ"ל כנגד הבקשה הישראלית 

ראוי לציין כי . לעילשכן כפי שהוסבר לא הונפק דוח בחינה מהותי אחר מעבר לנאמר 

לתיקון תביעות שהתבצע כביכול, אולם גם תיקון זה הבוחן ס חבאותו דו"ח בחינה מתיי

יר את השתלשלות העניינים הלהבהביטול מבקשת אף שאין בידי בפועל. על  לא נעשה

בבחינת הבקשה עליה ניתן הפטנט, מהמסמכים בתיק עולה סברה שהבוחן ערבב בינה לבין 

אחרת, ובעקבות זאת לא ערך בחינה מהותית של בקשת הפטנט. לו ערך בקשה כלשהי 

הבוחן בחינה מהותית, ברור )כפי שיובהר בהמשך לבקשה זו( כי לא היה מקבל את 

 . הבקשה ופטנט זה לא היה בא לעולם

מעולם לא הגישה רשימת פרסומים קודמים שבאופן תמוה בעלת הפטנט יואר לכך בנוסף  .2

לעדכן  לחוק, 18על פי סעיף  לא עמדה בחובה החוקית החלה עליהו ,אשר צוטטו בחו"ל

או הפרסומים הקודמים  ,את רשות הפטנטים על כל שינוי שחל ברשימת האסמכתאות

 וזאת עד למועד קיבול הבקשה.

בהשוואה לבחינה הבינלאומית אשר העלתה  חסרתהליך בחינת הבקשה הישראלית היה  .3

וכן בהשוואה לבחינת הבקשה מצאתית מהבקשה השלושה פרסומים השוללים התקדמות 

וחלקם האחר כנגד חידוש חלקם  ,פרסומים15 צוטטו בה האמריקאית המקבילה אשר 

הובילו בסופו של דבר לצמצום משמעותי של . ציטוטים אלה כנגד התקדמות המצאתית

ת לא הוצגו מעולם לבוחן בישראל, על אף החובה החוקי ,כאמור ,פרסומים אלו התביעות.

 להציגם במהלך הבחינה.

תביעות, מהן  21. הבקשה כוללות 31.8.16הבקשה קובלה ופורסמה להתנגדויות ביום  .4

תובעות מערכת  13-21תביעות ו, לסינון תוכן מקוון היררכיתובעות שיטה  1-12תביעות 

תלויות. כפי שיובהר להלן, -הינן תביעות בלתי 13-, ו1תביעות  לסינון תוכן מקוון היררכי.

עוד יובהר כי התביעות שהתקבלו, הן  אף לא אחת מן התביעות של הבקשה כשירה לפטנט.

 כל שינוי במהלך הבחינה.בהן התביעות המקוריות, כפי שהוגשו ולא נעשה 

תבסס את טענותיה בדבר חוסר חידוש וחוסר התקדמות המצאתית הביטול  מבקשת .5

 על הפרסומים הבאים: ,, בין היתרבבקשה

 נספח מס' פרסום

US 6,539,430 
 

1 

, אשר 2007בנובמבר  6שניתן ביום  US 7,293,017פטנט אמריקאי 
 כבקשת פטנט אמריקאית 2006בינואר  5פורסם גם ביום 

 US 2006/0004716    
2 

US 2003/0126267 
3 

US 2007/0214263  
4 
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 נספח מס' פרסום

US 2008/0066149 5 

US 9,165,301 6 

US 2005/0022013 7 

US 2007/0136136 8 

US 2009/0292984 9 

US 2006/0265689  10 

US 2009/0089277 11 

 הקדמהג. 

מכשיר ושיטה לסינון  –עוסק בתחום סינון תוכן באינטרנט, וליתר דיוק  ןהנידו הפטנט .6

 תוכן מקוון היררכי.

 פרזנטציההינה תביעת השיטה הראשית והיא תובעת שיטה לסינון אונליין של  1תביעה  .7

 הכוללת:)שהיא תוכן כלשהו( 

a.  רכיב א ,הבפרזנטציזיהוי מבנה(') 

b. ,רכיב ב איתור תוכן בלתי רצוי במבנה הנזכר(') 

c. רכיב ג וי הנ"ל,השפעה של אותו מבנה ע"י התוכן הבלתי רצקביעת ה(') 

d.  רכיב ד ה הנ"ל.עמהמבנה הנ"ל לפי תוצאות הקביהשבתה של חלק(') 

בדף  מבנה מסויםשיטה המזהה  על מונופולין בעלת הפטנטכלומר למעשה, תובעת  .8

לכותרת, רשימה, גוף כתבה, משפט  ", בהקשר של פטנט זה, מתייחסמבנה"אינטרנט )

המבנה עם , קובעת את מידת ההשפעה של מבנה ווי באותצ, מאתרת תוכן בלתי ר.(ו'וכ

 .מבנהלפי הקביעה על מידת השפעת ה מבנהומסירה חלק מה ,ויצהתוכן הבלתי ר

בטרם ניגש להוכחת חוסר חידוש וחוסר התקדמות המצאתית לאור פרסומים קודמים יש  .9

עם השינויים המותאמים( הינה רחבה  13בניסוחה הנוכחי )וכן תביעה  1להדגיש כי תביעה 

מקצוע ממוצע בתחום יכול לראות זאת מיד בבואו לבחון  מאוד ואינה חדשה כלל. כל בעל

 את היקף התביעה כדלהלן:

ידע קודם אשר בוודאי ידוע בהתאם להינו  –זיהוי מבנה בפרזנטציה  – 'רכיב א  

, htmlשכן ידוע כי דפי אינטרנט בנויים לרוב ב  ,לא נחשף לראשונה ע"י בעלת הפטנט

מתקבלים כאשר הינם כבר מחולקים לתגיות של כגון: כותרת, גוף  htmlכאשר דפי 

 . כך שלמעשה החלוקה לתבניות אין בה כל חידוש –.. ו'הטקסט, תמונה וכ

גם מציאת תוכן בלתי רצוי הינו  –איתור תוכן בלתי רצוי במבנה הנ"ל  – 'רכיב ב  

קודם לתאריך הפטנט, עד כי אפילו בעלת הפטנט מכירה בכך בגוף   ,דבר ידוע מאוד בתחום

, 14בעמוד שמצוין הפירוט ואינה מתארת כיצד זה נעשה כיוון שזה מוכר וידוע היטב, כפי 

 :20-21שורות 
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 " Next, undesirable content is detected 556. Methods of detecting 

556 undesired content are known and will not be enumerated 

here."  

 

 קביעת ההשפעה של אותו מבנה ע"י התוכן הבלתי רצוי הנ"ל -'ד -ו 'רכיבים ג  

 אלו יםלמעשה ברכיב – השבתה של חלק מהמבנה הנ"ל לפי תוצאות הקביעה הנ"ל.ו

מבקשת בעלת הפטנט לקבוע את מידת ההשפעה של התוכן הבלתי רצוי על המבנה ורמת 

הדומיננטיות שלו במבנה זה. כאשר אם נראה שההשפעה והדומיננטיות מעל סף מסוים, 

ואולם כפי שנראה להלן  יוסר המבנה כולו, אך מתחת לסף מסוים יוסר רק חלק מהמבנה.

הרבה לפני תאריך הבקשה כפי שמודה בעלת הפטנט  גם רכיבים אלו הינם מוכרים וידועים

 :3שורה  4ורה אחרונה עד עמוד ש 3בעמוד  US 2003/0126267עצמה בפירוט לאור פרסום 

 

" United States Patent Application 2003/0126267  further allows  

blocking of undesired items inside an electronic media object   (for  

example   blocking  or  blurring  of  an objectionable picture or 

removal of objectionable  words  and  their replacement by some 

neutral character)." 

 

כידע קודם אשר מבצע  3, בעלת הפטנט אף מתארת את שירטוט 5, שורה 4בהמשך עמוד 

 :דף שלםבדיוק סינון תוכן חלקי ולא של 

 

" Prior  art  blocking  of undesired  content  is   illustrated  in  Fig.  

3.  Presentation  10  is replaced by a  sanitized presentation 310 

which includes free  text 312,  list 314 and a title 316.  Free  text 312  

is  similar to  free  text  12  except that  undesired  content 20b  has  

been blocked  by  inserting  blocking characters  320b.  Similarly,  

list 314  is   similar  to  list  14 except  that  undesired  content  20a  

has  been  blocked  by  inserting  blocking  characters 320a." 
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 את ההבדל בינה לבין הידע הקודם: 11ת הפטנט מפרטת בהמשך בשורה למנם בעאו

 

"Thus, the prior art content blocking system removes  undesired 

content without accounting  for or  adjusting  the  structure  of the  

presentation. " 

 

 !בלתי תלויותה ותאינו מובא לידי ביטוי בתביע כלל אך הבדל זה

מתוך סקירה קצרה זו ניתן ראות כי בעל מקצוע ממוצע בתחום אשר היה קורא את 

ר חידוש וחוסר התקדמות המצאתית של התביעות הבלתי סהפטנט היה יכול להוכיח חו

חידוש  על כן, לאור האמור לעיל, אין כל תלויות אף ללא הזדקקות למסמכים חיצוניים.

 בתביעות הפטנט ודינו להתבטל.

 

למען שלימות הכתוב מבקשת הביטול תוכיח את חוסר החידוש של על אף האמור עיל, 

 רסומים קודמים חיצוניים לפירוט הפטנט.פתביעות הפטנט גם לאור 

 

 (2003במרץ  25פטנט ניתן ב) US 6,539,430לאור  חוסר חידוש ד.

עוסק במערכת ושיטה לסינון מידע המתקבל  "('430)להלן " US 6,539,430 פרסום .10

 ממערכת מחשב. 

 .בטבלה של הבקשה לפרסום הנ"ל 1בין תביעה  ההשוואה תערךלשם נוחות  .11

 

US 6,539,430  IL  225819      

System and method for filtering data 

received by a computer system (title) 

1. A method for on-line filtering a 

presentation comprising: 

Col 2. Line 43: "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" 

Identifying a structure in a presentation 

Col.3 line 36:" then the method 

provides for filtering the text of the 

web page, as it is either received from 

the network or read out of cache, to 

determine if it contains objectionable 

or target text. "  

Detecting an undesired content in said 

structure 
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Col.3 line 39:"If the page contains 

objectionable text, the method 

determines what kind of objectionable 

text (specific words or phrases), how 

much objectionable text, and the 

relative groupings of objectionable 

text. page is forwarded to the user's 

computer " 

Determining a domination of said 

structure by said undesired content, 

and 

Abstract: "… According to the 

method, if the web page requested by 

the user contains only a minimum of 

objectionable or target data, the user 

may receive a portion of the filtered 

web page for downloading and 

viewing on his or her computer. If the 

web page requested contains a large 

amount of objectionable or target data, 

the invention will cause a "forbidden" 

page to be displayed on the user's 

computer monitor." 

Col.3 line 43:"Depending on the 

settings of predetermined parameters, 

certain objectionable words or phrases 

(if found) are either replaced with an 

innocuous filler (such as "- - - ") before 

the web page is forwarded to the user's 

computer or only a "FORBIDDEN" 

page is forwarded to the user's 

computer or, a "FORBIDDEN" 

message is forwarded to the user's 

computer for a portion of the web 

page." 

Disabling a portion of said structure 

according to a result of said 

determining. 

חושף את כל רכיביה של   US 6,539,430מטבלת השוואה זו, ניתן לראות בקלות כי פטנט  .12

זה לבדו כדי לשלול עם השינויים המתאימים(, ולכן די בפרסום  13)וכן של תביעה  1תביעה 

 חידוש מהפטנט המדובר.

 .תבטללה וודינ בפטנט חידוש כל אין '430 פטנט של קיומו לאורלפיכך,  .13
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   US 7,293,017חוסר חידוש לאור  ה.

עוסק בסינון תוכן ברמת ההצגה עבור תוצאות  "('017)להלן " US 7,293,017 פרסום .14

 חיפוש. 

 ':017המדובר לבין הפרסום של הפטנט  1להלן טבלת השוואה בין תביעה  .15

US 7293017  IL  225819       

Col. 3, lines 1-8, col. 8, lines 24-26: 

 
 
 

1. A method for on-line 

filtering a presentation 

comprising:  

a. Identifying a 

structure in a 

presentation  

b. Detecting an 

undesired content in 

said structure 

Col. 13, lines 33-40 

 

 

c. Determining a 

domination of said 

structure by said 

undesired content, 

and 

 col 14, lines 10-22: 

 

 

d. Disabling a portion 

of said structure 

according to a result 

of said determining. 

 

בטבלה שלהלן, )וכן של כפי שניתן לראות  1הפרסום מלמד את כל רכיביה של תביעה  .16

בפרסום זה לבדו כדי לשלול חידוש  גם עם השינויים המתאימים(, ולכן די 13תביעה 

 מהפטנט המדובר.

 .תבטללה וודינ בפטנט חידוש כל אין '017 פטנט של קיומו לאורלפיכך,  .17
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  0214263/7US 200לאור  חידושחוסר ו. 

עוסק במכשיר ושיטה לסינון תוכן אונליין. יש  "('263להלן ")  US 2007/0214263 פרסום .18

לציין כי גם פרסום זה צוטט בגוף הפירוט של הפטנט המדובר, אך יחד עם זאת לא הוכנסו 

 שום מאפיינים המבדלים את הפטנט מפרסום זה.

 בפטנט המדובר: 1של תביעה  3-ו 2, 1את רכיבים   Abstractהפרסום מתאר ב .19

"The device receives the content from the network. The method 

includes: a content analysis step; a step consisting of searching 

the environment of the content via the network; an environment 

analysis step; a filtering decision step which is performed as a 

function of a set of decision rules that is dependent on the results 

of the content and environment analysis steps; and a transmission 

step in which the content may or may not be transmitted to the 

computer depending on the result of the filtering decision step. 

Preferably, the pages to which the hypertext links of the content 

are directed are processed during the environment analysis step." 

 : 94מתואר גם בפסקה  1כמו כן רכיב  .20

" the semantic and textual processing module determines the type 

of semantic content of the page by means of a morphosyntactic 

analysis of the text, " 

 :149מתואר בפסקה  3וכן רכיב  .21

"and provides a result of classification or grade and a classifier 

processes the results of the secondary classifiers by possibly 

weighting them, in order to determine whether the page can be 

delivered to the user." 

 ' כדלקמן:263בפרסום  15מתואר בתביעה  4גם רכיב  .22

"15. Equipment as per claim 11, wherein at least one means for 

analyzing comprises a means for image processing that has been 

adapted, for at least one image, to analyze the texture of the 

content of the image in order to extract those portions of the image 

where the texture matches that of human flesh. " 

בפטנט המדובר שכן הוא  1של תביעה  4 -ו 3, 2, 1 כלומר פרסום זה מכיל את רכיבים .23

התוכן הלא רצוי יחד עם מנתח את התוכן, מזהה תוכן לא רצוי ואף מנתח את ההקשר של 

 המבנה בו הוא נתגלה, כמו כן הוא גם מאפשר לסנן תוכן חלקי של הדף ולא את כל הדף.

שולל חידוש מהפטנט המדובר וממילא שולל גם התקדמות ' 263לפיכך גם פרסום  .24

המצאתית. כאשר ברור לחלוטין כי שילוב של פרסום זה יחד עם כל אחד מהפרסומים 

  יחים בנקל כי אין בפטנט המדובר כל התקדמות המצאתית.'  מוכ430' או 017

 .תבטללה וודינ בפטנט חידוש כל אין '263 פטנט של קיומו לאורלפיכך,  .25
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 העדר התקדמות המצאתיתז. 

 שימוש מובן מאליו של טכניקות ידועות בתחום, כמודגםאשר יותר מ הפטנטתביעות אין ב .26

כפי  כל התקדמות המצאתיתדנן פרסומים המובאים בכתב טענות זה, ועל כן אין בבקשה ב

 .שיוכח להלן

 USו/או   US 6,539,430 יחד עם   US 2003/0126267 לאור התקדמות המצאתית חוסר ח.

 0214263/7US 200ו/או  7,293,017

מתאר מערכת )אשר צוטט גם בפטנט עצמו( "( '267)להלן "  US 2003/0126267פרסום  .27

השיטה  ושיטה להגבלת גישה לתוכן בלתי ראוי ברשת כולל תוכן שמע או תוכן ויזואלי

מבחינה בין קטעי טקסט, קבצי שמע/וידאו ותמונות ומבצעת בדיקה עבור כלל אחד מהם 

    .במקרה הצורך, כדי לזהות תוכן לא רצוי

 מופיע: 1'  בתביעה 267בפרסום  .28

" A method for preventing access to an electronic media object, 

comprising: analyzing at least one of audio and image information 

associated with said electronic media object; and preventing a 

user from accessing said electronic media object if said analyzing 

step determines that said electronic media object contains one or 

more predefined inappropriate content items."   

 שם מופיע:  27כמו כן בפסקה  .29

"If it is determined during steps 430, 450 or 470 that the received 

electronic media object contains inappropriate content for this 

user, then the user is prevented from accessing the received 

electronic media object during step 480. Alternatively, the 

inappropriate content may be removed from the electronic media 

object during step 480 before presenting the electronic media 

content to the user. For example: stop words can be deleted from 

the text or audio, or sexually explicit images can be blurred in an 

image…"  

' שולל כל התקדמות המצאתית 017' או 430לאור הנ"ל ברור כי פרסום זה יחד עם פרסום  .30

שלבם שכן עוסקים כולם היה מוצא לנכון ל בתחום וכי בעל מקצוע של הפטנט המדובר

 .  בתחום של סינון מידע

 USו/או   US 6,539,430 יחד עם   9066140/8US 200 לאור התקדמות המצאתית חוסרט. 

 0214263/7US 200ו/או  7,293,017

עוסק במערכת לניהול מידע וניהול גישה למסמכים, הוא  US 2008/0066149פרסום  .31

 .2008למרץ  13 ביוםפורסם 

 מתואר כי: 92בפסקה  .32
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" If information to be displayed contains actionable data or objects 

such as a button, a hypertext link, or a clickable image, then 

controlling application usage includes: disabling the button, 

removing the hypertext link, or removing the link associated with 

the image" 

של הפטנט המדובר ולכן שילוב של  1בתביעה  4פסקה זו למעשה מתארת בדיוק את רכיב  .33

' שוללים כל התקדמות 263 -' ו017', 430פרסום זה יחד עם כל אחר מהפרסומים 

הם היה מוצא לנכון לשלבם שכן  בתחום , ובעל מקצועהמצאתית של הפטנט המדובר

 . ם של סינון מידעעוסקים כולם בתחו

 US 7,293,017ו/או   US 6,539,430 יחד עם  US 9,165,301 לאור התקדמות המצאתית חוסרי. 

 0214263/7US 200ו/או 

 אחת באחרת בדפי אינטרנט.עוסק בהחלפת פרסומת  US 9,165,301פרסום  .34

  תובעת כדלהלן: הנ"לבפרסום  1תביעה  .35

Claim 1: "A network computing device deployed in a network for 

modifying data packets that pass through the network before 

reaching a terminal device, the network device comprising:  

  a processor;  

 a data filtering module configured to determine whether a data 

packet that passes through the network device falls into a 

predetermined category, the data filtering module passing data 

packets intact back to the network if the data packet does not fall 

into the predetermined category 

a data examiner module configured to receive and examine only 

data packets that fall into the predetermined category from the 

data filtering module, the data examiner module configured to 

determine whether a content replacement opportunity exists in the 

examined data packets according to predetermined criteria; and  

 a packet manager module configured to receive only data packets 

having webpage content replacement opportunity, and replace an 

existing webpage content in a received data packet with a 

predetermined webpage content." 

השילוב יחד עם כל אחד מהפרסומים  .4-ו 2, 1למעשה חושף את רכיבים  פרסוםכלומר, ה .36

, ובעל מקצוע ' למעשה שולל התקדמות המצאתית מהפטנט המדובר263 -' ו017', 430

 .בתחום היה מוצא לנכון לשלבם שכן הם עוסקים כולם בתחום של סינון מידע
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 USו/או   US 6,539,430 יחד עם  US 1361360/7200 לאור התקדמות המצאתית חוסר י"א.

 0214263/7US 200ו/או  7,293,017

עוסק גם הוא בהחלפת פרסומת אחת בפרסומת אחרת באתרי  US 2007/0136136פרסום  .37

משתמשים לאינטרנט, כאשר מטרתו היא בין היתר למנוע חשיפת פרסומות שאינן ראויות 

תוכן זה ע"י החלפתו צעירים. למעשה הפרסום עוסק ואיתור תוכן לא רצוי וסינון של 

 בתוכן רצוי.

 בתקציר הפרסום נאמר כך:  .38

"The method providing for the replacement of advertisements 

based upon different criteria according to the computing 

environment, examples including increasing revenue generated to 

the owner of the server, referencing products from other divisions 

of an enterprise owning the server in preference to competitors, 

removing inappropriate advertisements for young users accessing 

the server, and providing advertisements in relation to other 

applications and data running being run by the user on the server." 

 מתואר כך: 42ובפסקה  .39

" Optionally, at least one embodiment of the invention can be 

employed to augment other content filtering software and 

applications. For example, the URL detection and HTML data 

replacement allows for links within normal websites to be 

additionally filtered and managed. For example, a catalogue 

online would not normally be categorized as inappropriate, but a 

parent may not wish their child to surf the lingerie section of the 

catalogue, and hence even prior to finding this section the data 

within the HTML webpage is identified as referencing a lingerie 

manufacturer and is replaced. This is advantageous as many 

retailers simply provide limited websites and rely upon their 

suppliers' websites. " 

של תביעה  4 -ו 2 ,1מעשה את רכיבים חושף ל זהממתואר בפסקאות אלו עולה כי פרסום  .40

' שולל כל 263 -' ו017', 430עם כל אחד מהפרסומים  ושל הפטנט המדובר ושילוב 1

, ובעל מקצוע בתחום היה מוצא לנכון לשלבם שכן התקדמות המצאתית מהפטנט המדובר

 .  ל סינון מידעעוסקים כולם בתחום שהם 

 USו/או   US 6,539,430 יחד עם  US 2002/077851 לאור התקדמות המצאתית חוסר "ב.י

 US 2007/0214263ו/או  7,293,017

עוסק גם הוא במערכת המאתרת הודעות ומידע בלתי ראוי  US 2002/077851פרסום  .41

 באתרי אינטרנט ומסננת את המידע הבלתי ראוי. 
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 1תביעה של  4 -ו 2ניתן בקלות לראות כי הוא חושף את רכיבים  הנ"ל מתוך עיון בפרסום .42

' שולל כל התקדמות 263 -' ו017', 430עם כל אחד מהפרסומים  בפטנט המדובר ושילובו

הם ובעל מקצוע בתחום היה מוצא לנכון לשלבם שכן , המצאתית מהפטנט המדובר

 . עוסקים כולם בתחום של סינון מידע

  USו/או   US 6,539,430 יחד עם  US 2009/0292984 לאור התקדמות המצאתית חוסר י"ג.

 0214263/7US 200ו/או  7,293,017

ולמעשה עוסק  מרת אלמנטים ניתנים לצפייה בקובץהעוסק ב US 2009/0292984פרסום  .43

בבניית דף מחדש לאחר עריכת שינויים בו, כמו במקרה של בניית דף מחדש לאחר סינון 

 תוכן לא רצוי. 

ושילובו עם כל אחד  בפטנט המדובר 1של תביעה  4ו  1חושף את רכיב  הפרסום הנ"ל .44

ובעל , ' שולל כל התקדמות המצאתית מהפטנט המדובר263 -' ו017', 430מהפרסומים 

 . עוסקים כולם בתחום של סינון מידעהם בתחום היה מוצא לנכון לשלבם שכן מקצוע 

 USבשילוב עם   US 2009/0089277לאור  מצאתיתההתקדמות חסרות  התביעות התלויות י"ד.

 US 2008/0066149ו/או  7,293,017

 '. 149 -' ו017הינן ידועות לאור שילובם של  17-21, 15, 7-13, 3-4תביעות  .45

 '. 149 -' ו017עם  US 2009/0089277  ידועות לאור שילובם של  16 -ו 5-6,14, 2תביעות  .46

וחסרות התקדמות המצאתית לאור שילובו התביעות התלויות כולן ידועות לכן למעשה,  .47

 '. 149 -' ו017יחד עם  US 2009/0089277 של פרסום 

 USבשילוב עם   US 2006/0265689מצאתית לאור החסרות התקדמות  14 -ו 2התביעות  ט"ו.

 US 2008/0066149ו/או  7,293,017

' או 017בשילוב עם  US 2006/0265689חסרות התקדמות המצאתית לאור  14 -ו 2תביעות  .48

 מתאר זיהוי מבנה ע"י איתור התחלה וסוף של המבנה.   זה' שכן פרסום 263' או 430

 התלויות של הפטנט מחוסרות חידוש והתקדמות המצאתית תביעותכל ה .זט"

אף אחת מהתביעות התלויות של הפטנט אינה מוסיפה דבר שיכול להקנות להן חידוש ו/או  .49

, לאור הפרסומים הקודמים והטענות 13או לתביעה  1התקדמות המצאתית מעבר לתביעה 

ענות זה מבקשת הביטול מחזרות רבות שיכבידו על כתב ט עלהימנהמובאות לעיל. על מנת 

לא תשוב ותפנה לכל תביעה ותביעה, מאחר ודי בשלב זה בציון העובדה הברורה והגלויה 

מה שמחוסר כל חידוש ושאינו  לעין בעל המקצוע הממוצע, כי כל תביעות הפטנט תובעות

 עיל.לכולל כל התקדמות המצאתית לאור הידע הקודם שפורט 

 לחוק ופעלה בחוסר תום לב קיצוני 18בהתאם לסעיף בעלת הפטנט הפר את החובה  י"ז.

עיון בתיק הבחינה ברשות הפטנטים מגלה כי בעלת הפטנט לא הגישה כלל רשימת  .50

אסמכתאות עליהן הסתמכו רשויות הפטנטים בחו"ל או כל רשימה של פרסומים קודמים 
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 החלה המתמשכת הידועים למבקשת והנוגעים במישרין לאמצאה, זאת בהתאם לחובה

 .עד למועד קיבול הבקשה לחוק 18עליה בהתאם לסעיף 

שכן מדובר בבקשת פטנט שהינה שלב  ה,הגשת רשימת אסמכתאות הינה תמוהההמנעות מ .51

ועל כן לכל הפחות נדרשה הגשה של רשימת הפרסומים שנמצאו  PCTלאומי של בקשת 

 בדו"ח החיפוש הבינלאומי.

יפוש לא נעשתה בתמימות, שכן דו"ח מבקשת הביטול נדהמה לגלות כי הסתרת דו"ח הח .52

ולא היה מאפשר את רישום  החיפוש שהתקבל מרשות החיפוש הבינ"ל היה שלילי עד מאד

גלה כי הבוחן ברשות הפטנטים הבינ"ל מצא לא פחות מ. עיון בדו"ח החיפוש הנ"ל הפטנט

אשר  ,ת אמתיתורלוונטיבעלי משלוש בקשות פטנט קודמות אשר צוטטו כמסמכים 

(. כן צוטטו ארבעה Yם את ההתקדמות ההמצאתית מבקשת הפטנט )מסווגים שוללי

(. דו"ח החיפוש הבינ"ל שהוסתר מהבוחן Aפרסומים נוספים ביחס לתחום )מסווגים 

 קובע כי אין כל התקדמות המצאתית בתביעות בקשת הפטנט.  בישראל ברשות הפטנטים

, קרי הוא התקבל אצל בעלת הפטנט 2012במאי,  16הינו מיום  הנ"ל דו"ח החיפוש הבינ"ל .53

זמן קצר לאחר הגשת הבקשה בישראל וזמן רב טרם קיבלה בעלת הפטנט את ההודעה 

מפנה במפורש את אשר מעבר לאמור בחוק  ,2015באפריל,  13לפני בחינת הבקשה, מיום 

לחוק, יש להמציא ( 1)א()18בהתאם לאמור בסעיף בעלת הפטנט כי: "תשומת הלב של 

לרשות את רשימת האסמכתאות עליהן הסתמכו רשויות הפטנטים בארצות בהן הוגשו 

 ".בקשות לפטנט על האמצאה נשוא הבקשה דנן בשעת הבחינה של בקשות אלה

 ,זמן קצר לאחר מכן השיב ב"כ בעלת הפטנט, עו"ד שחר גל, להודעה לפני בחינת הבקשה .54

, מלבד התייחסות לפרסומים שאוזכרו תימת אסמכתאוובהודעה זו אין כל התייחסות לרש

שאינם כוללים את כל הפרסומים שנזכרים בדו"ח החיפוש  אזכוריםבבקשה עצמה, 

 הבינ"ל.

 12נספח העתק מדו"ח החיפוש מצורף לבקשה זו ומסומן 

לחוק. שכן עיון בתיק  18בהתאם לסעיף של בעלת הפטנט בכך לא מסתיימת הפרת החובה  .55

היא  13/989,414"ב מגלה תמונה דומה. בקשת פטנט אמריקאית מס' המקביל בארה

הבקשה המקבילה לבקשת הפטנט נשוא תיק זה. במסגרת בחינת בקשה זו, וזמן רב טרם 

, וודאי טרם ענתה עליה, התקבלה ההודעה לפני בחינת הבקשהקיבלה בעלת הפטנט את 

במסגרת הודעה  .2014בנובמבר,  19הודעת בחינה מיום  )המבקשת דאז( אצל בעלת הפטנט

והודעה זו  , הזהה לזו בישראל,שלל טענות כנגד בקשת הפטנטבארה"ב זו העלה הבוחן 

פרסומים קודמים אשר מצטט הבוחן.  ראוי לציין כי תגובת  12 -כוללת לא פחות מ

צר טרם התקבלה , זמן ק2015בפברואר,  19מבקשת הפטנט להודעת הבחינה הוגשה ביום 

בעלת הפטנט ההודעה לפני בחינה, כך שאין ספק כי כל הפרסומים הנ"ל אשר צוטטו  צלא

במהלך הבחינה האמריקאית והרלוונטיות שלהם היו ידועים לבעלת הפטנט עת השיבה 

אולם בעלת הפטנט בחרה לפעול בחוסר תום לב ושלא לגלותם לרשות . להודעה לפני בחינה

 הפטנטים.

ין כי הבוחן בארה"ב שלח לבעלת הפטנט עוד שלושה דו"חות בחינה, האחרון ראוי לצי .56

, קרי טרם נרשם הפטנט בישראל, דו"חות בחינה אלו כללו 2015בספטמבר,  14בהם ביום 

שבעלת הפטנט לא גילתה את הפרסומים הנ"ל לבוחן . כדרכה, פרסומים קודמים 10עוד 

רשות הפטנטים בפרסומים קודמים עד  בישראל, זאת על אף החובה המתמשכת לעדכן את
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, חובה אשר מופיעה בכתב בדו"חות הבחינה אשר קיבלה בעלת הפטנטבקשת למועד קיבול 

 אשר כוללים את הפיסקה: 2015בדצמבר,  17וביום  2015ביוני  29הפטנט ביום 

את הרשות על  ןכא לחוק  לעניין חובת המבקש לעד18תשומת ליבכם לסעיף "

)א( לחוק 18או הפרסומים כאמור בסעיף  תהאסמכתאוכל שינוי שחל ברשימת 

 ".ג לחו' בדבר אמצעי האכיפה18ולסעיף 

 .13נספח העתק מרשימות הפרסומים בארה"ב מצורפים לבקשה זו ומסומנים 

לאור ההפרה הבוטה של החובה החלה על בעלת הפטנט, החובה לגילוי פרסומים קודמים,  .57

לחוק, עומדת לרשם הפטנטים הזכות לבטל את הפטנט,  18אשר חלה עליה בהתאם לסעיף 

()א( לחוק. ראוי לציין כי 1ג.)18מבלי להיכנס כלל לגופו של עניין, זאת בהתאם לסעיף 

שנראה כי רשות הפטנטים חייבת לבטל  עד נה כה בוטההי 18הפרת החובה בהתאם לסעיף 

 18אין נסיבות חמורות יותר של אי עמידה בסעיף , שכן ולו רק מסיבה זו את הפטנט

לחוק,  18זהו המקרה הקיצוני ביותר האפשרי של הסתרת מידע הנדרש לפי סעיף  .לחוק

 אות מתה.להפוך לג. לחוק 18אם במקרה זה לא יבוטל הפטנט, הרי שדין סעיף ו

התנהגות בעלת הפטנט בתיק זה מעידה על  הסתרה שיטתית של פרסומים שהרלוונטיות  .58

הן בבחינה  ולא מוטלת בספק, מהותיתברורה, מצאתית השלהם לחידוש ולהתקדמות ה

, בהם מצוין בפירוש כי הפרסומים הבינ"ל והן בבחינה של הפטנט המקביל בארה"ב

ובאו כנגד החידוש וההתקדמות ההמצאתית . על סמך פרסומים אלו שהרלוונטיים

בארה"ב צומצם באופן משמעותי הפטנט המקביל בארה"ב ועל סמך פרסומים רלוונטיים 

אלו מבססת מבקשת הביטול היום את בקשת הביטול ואת טענותיה בגין העדר חידוש 

ועל כן מדובר בפרסומים קודמים מהותיים  כפי שפורט לעיל והתקדמות המצאתית

 ()א( לחוק.1ג.)18יים ועל כן דין הפטנט להתבטל לחלוטין, בהתאם לסעיף ורלוונט

 לא התקיימה כלל בחינה מהותית של בקשת הפטנט ברשות הפטנטים בישראל י"ח 

כפי שצוין לעיל בעלת הפטנט הסתירה את הפרסומים הקודמים שעלו במהלך הבחינה  .59

 לא נמסרו לבוחן בתיק.כלל הבינ"ל והבחינה בארה"ב ואלו 

מבדיקת תיק הבחינה עולה כי על אף דו"ח הבחינה השלילי אשר נשלח על ידי רשות  .60

הפטנטים הבינ"ל ועל אף דו"חות הבחינה הרבים בארה"ב, אשר גרמו להגשת תביעות 

מצומצמות, הרי שבבחינה של בקשת הפטנט בישראל לא ארע דבר והעובדה כי בעלת 

ת הבוחן, שבפועל כלל לא בחן את הפטנט הסתירה את הפרסומים הקודמים הכשילה א

 בקשת הפטנט.

למעלה מן הצורך יצוין כי גם הפטנט האמריקאי המקביל הושג במרמה על ידי בעלת  .61

( אותה היה IDSקודמים )הפטנט, אשר לא הגישה לבוחן האמריקאי כל רשימת פרסומים 

(, 14נספח להגיש על פי החוק האמריקאי. כפי שניתן לראות מהפטנט עצמו )מצורף כעליה 

 צוטטו על ידי הבוחן ולא על ידי המבקשת בבחינת הבקשה כל הפרסומים שנלקחו בחשבון

המבקשת כלל לא טרחה לגלות לבוחן הפטנטים בארה"ב את . )מסומנים בכוכבית(

חן וכתוצאה מזה לא היו בפני הבהפרסומים אשר היו ידועים לה מדו"ח הבחינה הבינ"ל, 

אשר לו הוצגו היו מונעים כליל את מתן הפטנט האמריקאי, ולו  ,פרסומים קודמים

 צורתו המצומצמת הנוכחית.ב
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לא ציטט כל פרסום קודם כנגד בקשת בישראל בוחן הפטנטים  ,באופן תמוה ולא מובן .62

ודו"ח הבחינה הראשון שיצא הוא כבר  ,הפטנט, לא התבצעה כלל בחינה לגופו של עניין

אשר מבקש תיקונים פורמליים בלבד  ,י הודעה לפני קיבול""ליקויים לפנדו"ח שכותרתו 

 ולאחריו דו"ח פורמלי נוסף, שניהם מתייחסים לתיקונים שאינם מהותיים.

, בצירוף הבקשההבוחן אשר בחן את ההקפדה על הבחינה על ידי -אימאמור לעיל עולה כי  .63

 יני הבוחן,מע חוסר תום ליבה של בעלת הפטנט, אשר הסתירה את הפרסומים הקודמים

הם הסיבה לרישום פטנט זה, שמלכתחילה לא צריך היה להירשם ואשר הינו חסר כל 

 תוקף ודינו כאמור להתבטל.

 

 סוף דבר  .טי"

לאור כל האמור לעיל, אין הפטנט עומד בתנאים הבסיסיים ביותר של החוק, לאור חוסר   .64

לעדכן את רשות והימנעותה של מבקשת הפטנט  חידוש, חוסר התקדמות המצאתית,

הפטנטים לעניין הפרסומים הקודמים הידועים לה ואשר צוטטו כנגד בקשת הפטנט 

 .לחוק 18על פי סעיף בחו"ל, חובה החלה עליה 

אשר על כן, כב' הרשם מתבקש לקבל את בקשת הביטול ולבטל את הפטנט במלואו. כמו  .65

כולל הוצאות  להשית על בעלת הפטנט את הוצאות הליך זה,כן מתבקש כב' הרשם 

לאור התנהלותה חסרת תום הלב של בעלת הפטנט בעת הגשת הבקשה  , זאתלדוגמא

 ט בתוספת מע"מ כדין.ובחינתה, ושכ"

 

 .2018, בספטמבר 4עומר, היום: 

 

      _______________  ________________        _______________ 

 אורן מנדלר, עו"ד         , עו"פיעל סופר        ד"ר כפיר לוצאטו, עו"פ     

 

 

 לוצאטו את לוצאטו, עורכי פטנטים

 הביטול מבקשתב"כ 
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