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 רחסמה םוחתב ליבומ דרשמ§
תוליעפ תונש7 ,ינורטקלאה

§Top 20 US Trademark lawyer

םינשה ךרואל תוחוקל6000-מ הלעמל§

 ,םיטסילו תונובשח תייעשהב תוחמתה§
 ,רחסמ ינמיס ,םיטנטפ( ינחור ןיינק
 לש היצלוגר ,)םימגדמ ,םירצוי תויוכז

.דועו ,סרמוק-יא יקסע תריכמ ,םירצומ

 ,Fortunet תודסייממ תחא-יליבק לעי§
 תורשע הוולמה ימואלניב תועקשה קנב
 ךילהתב ינורטקלא רחסמ יקסע
.הריכמה

׳תושויליבק דרשמ



1 רפסמ תועט
סופת גתומ תריחב



יונפ םשהש אדוול ידכ לגוגב ריהמ שופיח הכרעו ,Lolifun גתומב הרחב היסילא•

סופת םש תריחב





ההז םש האצמ אלוUSPTO-ב השפיח םג היסילא•
סופת םשהש ררבתמ ,גתומה תא םושרל התסינשכ•

סופת םש תריחב



הלש יזכרמה קושה ,ב״הראב רחסמ ןמיס םושרל לכות אל היסילא•
ישילש דצ לש רחסמ ןמיס הרפמ איה ,ףסונב•
 :תועמשמה•

 םייספא טיזקא ייוכיס•
םינפייז ריסהל לכות אל– ףוכאל תלוכי רסוח•
ןיטינומב העיגפו ,תיפסכ העיגפ-שדחמ גותימ•
 םירלוד יפלא לש דספהו ,תורוקיב ןדבוא ,שדחמ םיטסיל תחיתפ :ןוזמאב•
 :ןורתפה•

רוצייהינפל יונפש םשהש אדוול ,םידקמ שופיח•
תויטנוולרה תונידמב רחסמ ןמיס םושיר•

סופת םש תריחב



גתומב םישמתשמש ,םיישילש םידדצ ינפב הנגה :הפיכא•
ירטסי׳גר דנרב תגשה :ןוזמאב•
ישילש דצ ידי לע גתומה םושיר ינפב הנגה  :העינמ•
הנגה אלל הריכמ ןיא :טיזקא•

רחסמה ןמיס תונורתי



2 רפסמ תועט
ישילש דצ לש טנטפ תרפה



 .קושב םייקש רחא רצומל דאמ המודש רצומ רצייל רחוב רחש•
 .הריכמל םסחנ רצומהו ,טנטפ תרפה לע הנולת לבקמ רחש•

ישילש דצ לש טנטפ תרפה





 .טנטפה תא רפמ ןכא רצומהו ,הנולתה תא ונחב•
 .םירצומה לש תודיחי3000 םע רתונ רחש•
?שומיש ןוישיר לבקל ןתינ םאה ?לוטיבל ןתינ טנטפה םאה :לופיטה•
!שופיח :העינמ•

ישילש דצ לש טנטפ תרפה



םיחמומ תועצמאב :ילאדיא שופיח•
 .Google Patent-ו לגוג תועצמאב ,יאמצע ינושאר שופיח ועצב•
 םימגדמ תרפהמ ענמיהל ידכ ,רצומה תרוצ תא תונשל :הרקמ לכב•

טנטפ שופיח



טנטפ שופיח



טנטפ שופיח



טנטפ שופיח





 סרמוק-יאה םלועבו ןוזמאב םיטנטפ
?םיטנטפב ףסכ עיקשהל הווש םאה

.השדח היגולונכט םע רצומ םתחתיפ•
 םושירה תורשפא תא ספספל םיצור אל ינש דצמ ,הנגה םיצור דחא דצמ :שלושמ דוכלמ•

.חילצי אל ילואש רצומ לע םתס ףסכ זבזבל םיצור אל ישילש דצמו
provisional patent :ןורתפה•
 אלא ,תוקתעה ינפמ םכלש האצמהה לע הנגמאל .תחא הנש הקיזחמש תינמז השקב•

.טנטפה םושירל האלמ השקב שיגהל ,המלש הנש ךשמל ,תוכזה תא םכל תרמוש
 ,דאמ הכומנ השגהה תולע•
 אל וליאכו תלטבתמ השקבה "תיתימא" טנטפ תשקבל םתמדקתה אלו הנש הרבע םא•

.השגוה



3 רפסמ תועט
םירצוי תויוכז תורפה



 איהו ,תואמגוד רפסמ הל עיצמ הריש לש קפסה .תוימעפ-דח תוחלצ תרציימ הריש•
תחא אמגודב תרחוב

םירצוי תויוכז תורפה



 ךייש בוציעה יכ ררבתמ .הארתה בתכמו ,םירצוי תויוכז תרפה לע הנולת תלבקמ הריש•
םירצוי תויוכז הרפמ איה יכו ,קפסה לש םדוקה חוקלל
.תויוכזה לעב םע הרשפל עיגהלו ,תודיחיה לכ תא דימשהל הכירצ הריש•

םירצוי תויוכז תורפה



  ת/מלצ ורכש-םירחא לש תונומתב שמתשהל ןיא•

םימלש םיטפשמ וא ,םירחתמ לש םירתאמ םיטסקט קיתעהל ןיא•

.תוקיפרג קיתעהל אל ,םירחא לש םידב תואמגוד קיתעהל ןיא•

 .הקתעה ןיבל הארשה ןיב וניחבה•

 םא ."ןכרצה לש תמלשומ יתלבה ןיעה" :יטפשמה ןחבמה !קיפסמ וניא לק יוניש•

 .הרפה הארינה לככ וז ,דאמ המוד הארינ בוציעה

םיללכ- םירצוי תויוכז



ינחור ןיינק לש תונושה תונגהה
 ,םידקמ שופיח עצבל ורכז .גתומה םש לע ןגמ-Trademark– רחסמ ןמיס©
.םושרלו
םיטנטפ תורפהמ וענמיה .היגולונכטה לע ןגמ-Utility Patent-טנטפ©
 ,לק םושיר .רצומ לש תינוציח הרוצ לע ןגמ-Design Patent– )בוציע( םגדמ©

ריהמו
 לש תוקיפרג ,תונומת ,טסקט תקתעהמ וענמיה–Copyrights– םירצוי תוכז©
םירחא



4 רפסמ תועט
טיזקאל עגונב תויועט



)סמ לפכל ליבוהל היושע מ״עב הרבח( יוגש ייוסימ הנבמ•
קושהמ ךומנ ריחמב ,הנופש ןושארל הריכמ•
״ליפכמ תולעל״ ןתרטמש תולועפ ;דוקימ רמוח•
חוורה לש יוגש בושיח•
הריכמ תוענומש תויטפשמ תויועט•

״Black Hat״•
ינחור ןיינק לע הנגה רדעיה•
תונוש תורפה•

טיזקאב תוצופנ תויועט



5 רפסמ תועט
המרופטלפה יקוחב לוזלז



)!םיחדנ-םיחתפנש תונובשחהמ תיצחממ הלעמל( ןוזמאב ןובשח לש הזיזפ החיתפ•
תורוסא תויצאירו•
דנארבה יוניש•
םירחא לש ינחור ןיינקב שומיש-יסטא•
 .emoji :אמגוד .תויטפשמ תועיבת יוביר-ייביא•

המרופטלפה יקוחמ תומלעתה



6 רפסמ תועט
תופתושב תויועט



?םוחת הזיא לעת.יארחא המ ?המ השוע ימ .םידיקפתה תקולחב תוריהב יא•
•Accountability
תוחוקל תוריש ,םוסרפ ,ןוזמא ףתוש לוהינ ><לגילו םיסנניפ ,הקיטסיגול :בורל•

םירבח ונחנא ,״םכסה ךירצ אל״•
םיפתושה דחא לש ןובשחב שומיש•

תויופתושב תויועט



!הדות
Yael@e-cabilly.com


