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לוח זמנים* )בהנחה שאין זירוז או פעולות המבקש
השעיה(

רשות הפטנטים / דוחות בחינה / אבני דרך

1. המבקש מגיש את הבקשה

2. רשות הפטנטים מנפיקה קבלה בגין הגשת הבקשה1-2 שבועות אחרי הגשת הבקשה

3. רשות הפטנטים מוודאת שהדרישות הפורמליות התקיימו 1-2 שבועות אחרי הגשת הבקשה
)ובבקשות לבחינה מזורזת כגון בזירוז בנסיבות מיוחדת, בקשה 

בהליך PPH, אמצאה ‘ירוקה’ - שאינן נידונות בלוח זמנים זה(.

4. במידה וכל הדרישות התקיימו, הבקשה מועברת לבוחן, ואם לא 
כן, נשלח מכתב ליקויים בדרישות הפורמליות

תוך 3 חודשים מהוצאת מכתב הליקויים בדרישות 5. המבקש מגיב למכתב הליקויים בדרישות הפורמליות
הפורמליות

6. רשות הפטנטים חוזרת על צעד 4

לפי המוקדם מבין 18 חודשים ממועד ההגשה 
הבינלאומית או 45 יום ממועד הכניסה לשלב 

הלאומי.

7. פרסום הבקשה והתיק. מעתה, צדדים שלישיים רשאים להגיש 
ידע קודם רלוונטי לבוחן

8. רשות הפטנטים מנפיקה מכתב טרום בחינה )S-18(. זה מצביע לרוב תוך 6-18 חודשים ממועד ההגשה, תלוי בתחום
על תחילת החובה המתמשכת לגילוי ידע קודם כל עוד בקשת 

הפטנט תלויה ועומדת. 

תוך 4 חודשים ממועד הנפקת המכתב; יש אפשרות 9. המבקש מגיב למכתב טרום הבחינה
להארכה של עד 6 חודשים

במידה ולא מתקבלת תגובה 5 חודשים מחלוף מועד התגובה המקורי, רשות הפטנטים מנפיקה הודעה בת 30 יום טרום הסירוב לבקשה, ובתקופה זו המבקש רשאי לתקן כל ליקוי ולשלם 
את אגרת ההארכה הדרושה.

חל על כל הפעולות, כולל מכתב הליקויים בדרישות פורמליות ]#4,5[, המכתב טרום בחינה ]#8,9[ ומכתבי בוחן במהלך החינה ]#12[.

אי מתן תגובה הולמת להודעה טרום סירוב תביא לסירוב הבקשה. 

10. רשות הפטנטים בוחנת את התביעות בהתאם לסעיף 17)ג( 
)בחינה ‘מותאמת’(, אם והוגשה בקשה לכך, או כל בקשה אחרת 

להשעייה או זירוז הבחינה.

11. אם אין בקשות מיוחדות לפי #9, התיק מחכה לבחינה לפי 12-18 חודשים אחרי תגובת המבקש לפי #8
התור.
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לוח זמנים* )בהנחה שאין זירוז או פעולות המבקש
השעיה(

רשות הפטנטים / דוחות בחינה / אבני דרך

12. בחינה מהותית: הבקשה נבחנת בהיבטים של אחידות 
האמצאה, זכאות לפטנט עקרונית, חידוש, התקדמות 

המצאתית, שימושיות, גילוי מספק, והיבטים פורמליים. 
.]PK13( ]#14( הנפקת דוח בחינה  או הודעה טרום קיבול     

תוך 4 חודשים ממועד ההנפקה; יש אפשרות 13. אם מונפק דוח בחינה, המבקש מגיב
להארכה של  4 או 6 חודשים** בהינתן שסך כל 

ההארכות למתן תשובות ה לדוחות בחינה לא יעלה 
על 12 או 15חודשים**; ניתן לבקש הארכות בדיעבד.

 PK13((  14. אם כל הדרישות קוימו, תונפק הודעה טרום קיבול
#14[[, אלמלא כן, חזור על צד 11 בנוגע לכל העניינים הנותרים.

15. הנפקת ההודעה טרום קיבול )PK13(, הזמנת המבקש לשלם 
את אגרת הפרסום תוך 3 חודשים, ללא אפשרות להארכה.

16. המבקש משלם את אגרת הפרסום, מגיש בקשות חלוקה* 
שטרם הוגשו, ומעביר עדכון סופי* אודות ידע קודם.

תוך 3 חודשים מלבד מהוצאת ההודעה טרום קיבול

17. הנפקת הכוונה לפרסם לקבלת התנגדויות, לרוב בסוף החודש 
בו שולמה אגרת הפרסום או בסוף החודש הבא אחריו.

18. פרסום הקיבול, המאפשר הגשת התנגדויות של צדדים 
שלישיים.

19. במידה ולא הוגשה כל התנגדות, הפטנט מתקבל.

20. הנפקת תעודת רישוםלרוב, תוך חודש אחד מסוף תקופת ההתנגדות.

21. תשלום אגרת חידוש על שנים 1-6 שנים / אחרי חידוש 
המענק, ועבור כל חידוש אחר שזמנו עבר במהלך הבחינה  
)בסוף השנה השישית, העשירית, הארבע עשרה, והשמונה 

עשרה ממועד הבקשה )מועד ההגשה הבינלאומית((

תוך 3 חודשים ממתן הפטנט; עם אפשרות להארכה 
של עד 6 חודשים עם תשלום אגרת הארכה

22.  פג תוקף בשל אי תשלום אגרת החידוש הדרושים או 20 שנה 
אחרי מועד הבקשה.

*ניתן להגיש בקשות חלוקה ועדכונים  של ידע קודם לכל אורך תהליך הבחינה, והם תקפים בכל עת לפני הפרסום להתנגדות, למרות שלרוב לא מומלץ להתעכב מעבר לתשלום אגרת הפרסום, בפועל.
**בגין בקשות אשר בחינתן המהותית החלה אחרי 27.3.2017, חלות התקופות הקצרות. 
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