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 2020באפריל  7
 

 לכבוד 
   AmirOh@justice.gov.il - במייל     חה"כ אמיר אוחנה, שר המשפטים

 משרד המשפטים
 , ירושלים29דין - רח' צלאח א

 

 שר המשפטים הנכבד,

 COVID-19פעילות רשות הפטנטים לאור מגיפת וירוס הנדון: 

הפועלים למול רשות הפטנטים ונהנים אנו פונים אליך כגופים המייצגים את בעלי העניין השונים 

 משירותיה. תיאור תמציתי על אודות הגופים המקצועיים הח"מ תוכל למצוא בנספח "א'" לפנייה זו.

אין צורך להכביר מילים על המגיפה והמשבר הבריאותי והכלכלי שהיא מחוללת. הממשלה, המגזר  

יה הקשות. ככל שהדבר נוגע לממשלה, חלק  הציבורי והמגזר הפרטי, עסוקים כולם בהתמודדות עם השלכות

הליות נמדרכי ההתמודדות הן חקיקתיות )כגון הצעת חוק דחיית מועדים שבחיקוק להחלטות ופעולות מ

( וחלק הן מנהליות )כגון ניהול עבודה מן הבית על ידי 2020-נגיף הקורונה החדש(, התש"ף –)הוראת שעה 

 עובדי רשויות המדינה השונות(.

מתוקף מומחיותנו המקצועית, והיכרותנו הקרובה עם עבודת רשות הפטנטים, אנו מבקשים להביא 

בפניך מספר נקודות למחשבה ועשייה בעזרתם ניתן להביא להחזרת רשות הפטנטים לפעילות סדירה מלאה 

 האפשר לאחר חופשת חג הפסח תוך שמירה על בריאות הציבור.  מוקדם ככל

 עקרונות כלליים . א

לטעמנו, כאשר באים לבחון דרכי פעולה אפשרויות להתמודדות עם המשבר, ראוי לבחון בקפידה  

 ולהתחשב בשורה של שיקולים:

 ם לקיים את תפקידיה בשעת המשבר;יכולתה של רשות הפטנטי -

 ההשפעה של שינוי בפעילות הרשות על מבקשי זכויות הקניין הרוחני הנזקקים לשירותיה; -

ההשפעה של שינוי בפעילות הרשות על תעשיית המייצגים של מבקשי הזכויות, עורכי פטנטים  -

 ועורכי דין, המפרנסת אלפי משפחות;

כולת של הנזקקים לשירותי הרשות להתמודד עם הי "היום שאחרי" ואסטרטגיית היציאה: -

 העומס והשיבושים שיווצרו בתום המשבר, עקב שינויים בפעילות במהלך תקופת המשבר;

 המקובלות בעולם לגבי אופן ההתמודדות עם המשבר על ידי רשויות קניין רוחני במדינות אחרות. -
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 המסקנות הכלליות הנגזרות מעקרונות אלה, בתמצית, הן: 

למצות ככל האפשר את פוטנציאל העבודה מרחוק של רשות הפטנטים, בתקופת המשבר רצוי  (1)

ולאחריו, כדי שלא לגרום לפגיעה נוספת בפעילות המשק, מבקשי הזכויות והמייצגים, מעבר 

 לפגיעה בפעילות זו הנגרם בשל ההאטה העסקית;

עקב משבר הקורונה,    רצוי להימנע מהארכות מועדים גורפות מחד גיסא, ולהקל על הארכת מועד (2)

 מאידך גיסא.

 מיצוי פוטנציאל העבודה מרחוק, בעת המשבר, ובשלב היציאה ממנו   . ב

, באפשרות הרשות להתמודד עם היקפי 2013העבודה מהבית הנוהגת ברשות מאז שנת    הודות לתכנית

עבודה נכבדים ושמירה על רמת ואיכות השירות הנדרשת לציבור המבקשים בישראל ומהעולם גם בתקופה 

מאתגרת זו. עם זאת, יכולת זו אינה ממוצה עקב המגבלות השונות שכאמור הושתו כעת על פעולת הרשות. 

הודעת רשם הפטנטים מיום כידוע, בתקופה הנוכחית מצומצם כוח האדם ברשות הפטנטים למחצית )

 .16.4.2020סתיים ביום מה ם בין הממשלה וההסתדרותזאת, למיטב הבנתנו, בהתאם להסכ (.22.3.2020

וננו להדגיש את חשיבות השמירה על היקף השירות ברמה אחידה ונמשכת בכל היבטי עבודת  ברצ

הרשות גם בימים קשים אלה. רשות הפטנטים היתה חלוצה ביציאה לעבודה מהבית בשירות המדינה ואין כל 

 סיבה שיכולות אלה לא ימוצו גם בימים אלה.

ת ניתנים למבקשים ישראלים כמו גם להבדיל מרשויות אחרות בשירות המדינה, שירותי הרשו

למבקשים מחו"ל. היקפי עבודת משרדי פטנטים וקניין רוחני ברחבי העולם אינם מצטמצמים בימים אלה. 

אמנם ניתנות הקלות שונות למבקשים אך ישנה הבנה כוללת שאין מקום לערער את יסודות סדרי השיטה  

מת עיכובים שאינם מחוייבי המציאות דווקא במשק המושתתת על לוחות זמנים בינלאומיים קפדניים. גרי

ובעלי הזכויות בישראל, תחריג את ציבור המבקשים הישראלים  –הישראלי שמושתת על קידום החדשנות 

 לרעה.

עורכי  –המשך צמצום היקפי עבודת הרשות לאורך זמן יפגע אף בציבור נותני השירותים בישראל 

ותני השירותים עומדת ביחס ישר לתפוקות רשות הפטנטים. ככל הדין ועורכי הפטנטים בתחום. עבודת נ

שתימשך מגמת הקטנת תפוקת הרשות עקב הגבלת כמות העובדים בה, כך גם תימשך הפגיעה המשקית 

 בציבור נותני השירותים בתחום בישראל.

לאפשרות הפז העומדת ביסוד יכולות העבודה מהבית המוכחות  לפיכך, ברצוננו להסב תשומת לבך

של רשות הפטנטים באמצעותה ניתן לשמור על תפוקותיה ובכך להבטיח את המשך תמיכתה בקידום 

החדשנות הטכנולוגית בישראל. זאת באמצעות הגדלה ככל האפשר של כמות העובדים שברשות המורשים 

 ו חשיפה לפגעי וירוס הקורונה. לעבוד מהבית מבלי להביא לכל סיכון א

לסיכום נושא זה, איננו יודעים מה היו השיקולים שהביאו לצמצום פעילות הרשות בחמישים אחוז  

בתקופה זו. ככל שאפשר, רצוי להגדילה. לכשיגיע שלב היציאה מן המשבר, וכולנו תקווה שבהקדם 

התשתית הטכנולוגית ומצבת כוח  האפשרי, רצוי להעמיד את פעילות רשות הפטנטים למלוא ההיקף ש

 .האדם מאפשרות
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הימנעות מהארכת מועדים כוללנית וגורפת מעבר לנדרש, ובכלל זה, לדוגמה, הארכת המועדים   .ג

של בקשת פטנט בינלאומיות לפי האמנה בדבר שיתוף פעולה בענייני   לכניסה לשלב הלאומי 

  "(PCTפטנטים )"

נגיף  –לפי הבנתנו, הצעת חוק דחיית מועדים שבחיקוק להחלטות ופעולות מינהליות )הוראת שעה 

"( כוללת אלמנט של דחייה בכשלושה חודשים )הניתן הצעת חוק הדחייה") 2020-הקורונה החדש(, התש"ף

להארכה בהחלטת ממשלה בכשלושה חודשים נוספים( של המועד להגשת בקשות פטנט המהוות שלב לאומי 

לה מן הדוח השנתי של .  כעוPCT1-ת האמנ"( לפי  בקשת כניסה לשלב הלאומישל בקשת פטנט בינלאומיות )"

 .2PCT-מבקשות הפטנטים בישראל הוגשו מכוח אמנת ה 84%-, כ2018רשות הפטנטים לשנת 

פניה זו נועדה גם להתריע כי, לדעתנו, אלמנט זה שגוי, חורג מהסטנדרטים שהתגבשו לאחרונה  

יים של מדינת  בעולם בהקשר להתמודדות עם משבר הקורונה וגם עלול לפגוע בשורה של אינטרסים ציבור 

   ישראל.

להתמודדות עם   המקובלה הבינלאומית, אף בימים אלה ולאחר שמשרדים רבים הפיצו הוראות שעה

הראשונה   , היא הגשת בקשות כניסה לשלב הלאומי במועד הקבוע לכך בחוק. סין, אשר היתה3משבר הקורונה 

בעולם להתמודד עם משבר הקורונה, לא האריכה מועד זה באופן גורף אלא איפשרה למי שנבצר ממנו להגיש  

את הבקשה לכניסה לשלב הלאומי במועד עקב משבר הקורונה, להגישה באיחור, באמצעות בקשה מיוחדת  

-ים מסויימים מכוח ומתן הסבר מתאים. גם בארה"ב, משרד הפטנטים פירסם הודעה בדבר הארכת מועד

CARES ACT   שנחקק לצורך טיפול במשבר, אולם אלה לא כללו את הארכת מועד הגשת בקשות הכניסה

. גם משרד הפטנטים 5יפןפי הנראה גם בוכ 4אוסטרליה ובניו זילנדלשלב הלאומי. מועד זה גם לא הוארך ב

בקשת כניסה לשלב  מועדים גורפות, החריג מתחולתן את המועד להגשת  הדרום קוריאני שהעניק הארכות 

(, שנשאלה בנושא PCT- )הארגון הבינלאומי המנהל את אמנת ה WIPOשל  PCT-. לבסוף, מחלקת ה 6לאומי

זה השיבה כי לא מוכר הסדר שבו מדינה האריכה הארכה גורפת את מועדי הכניסה לשלב הלאומי, והפנתה 

 . "ב"מצ"ב כנספח  WIPOלהסדרי הארכה פרטניים. התייחסות 

  

 
. כלומר,  PCT-יוער כי התוספת השנייה לחוק מחריגה בתחולת החוק פעולות מול רשות הפטנטים, בנושא אמנת ה  1

המועדים הנ"ל לא יוארכו. אלא מה? התוספת השנייה כוללת "חריג לחריג" שלפיו דווקא המועד להגשת בקשות כניסה  
 לתזכיר הצעת החוק. 40-ו  38ראה פריטים  לשלב הלאומי יוארך באופן גורף וללא תנאי. 

 הוגשו לראשונה בישראל  13%-הוגשו מכוח אמנת פריס, כך שפחות מ 3.5%-כ  2

 במרץ הודעה כזו, שלא כללה הארכת מועדים לכניסה לשלב הלאומי. 22- גם בישראל, משרד הפטנטים הפיץ ב  3

פשרת להגיש בקשת ארכה למועד לבקשת כניסה לשלב הלאומי, זילנד נוקטים מדיניות מקלה אשר מא-באוסטרליה ובניו  4
 אך זו תידון באופן פרטני ואין ארכה גורפת.  

במדינה זו ניתן להגיש בקשה מיוחדת להארכת מועד לבקשת כניסה לשלב הלאומי, ל ידי עמיתים ביפן, עלפי מה שנמסר   5
ם זאת המצב אינו ברור די  ע אך הארכה תלויה בהגשת מסמכי אשר יבהירו את הנסיבות אשר בעטיה הארכה מתבקשת.

   הצורך.

יוצא הדופן היחיד הוא משרד הפטנטים האירופאי שהאריך באופן גורף שורה ארוכה של מועדים ובכללם מועד זה, אולם   6
 באפריל.  17- זאת רק למספר שבועות המסתיימים ב
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(, מנהלים את תהליך 90%-ן כי מבקשי הזכויות, שכאמור רובם המכריע תושבי חוץ )כחשוב להבי

הכניסה לשלב הלאומי, חודשים אם לא למעלה משנה מראש, בתהליך ממוכן שנועד למנוע תקלות שיד אדם 

מועדת לגרום להן. ההארכה המוצעת תחייב טיפול ידני, במיוחד עבור ישראל, ועלולה, בין היתר לגרום 

 קלות.לת

אינטרסים ציבוריים בישראל. כך, למשל, הארכת מועד גורפת להגשת  ההארכה המוצעת גם תפגע ב

בקשות כניסה לשלב הלאומי תפגע באינטרס הוודאות של הציבור בישראל, וזאת משום שיידחה המועד  

לו לא. הדבר  האחרון שבו הציבור יוכל ללמוד אלו בקשות בינלאומיות הוסבו לבקשות שלב לאומי בישראל וא

 יפגע לכן בתכנון חופש הפעולה של התעשייה המקומית.

עם תושבי חוץ, ובכלל זה כאלו נחזית כמיטיבה ארכה גורפת של מועד הכניסה לשלב הלאומי, ה

שהמשבר לא מונע מהם להגיש את הבקשה לכניסה לשלב הלאומי במועד, וזאת על חשבון מדינת ישראל 

האפשרות , 2009-2008יונם של המבקשים, למשל במשבר הכלכלי של השנים על בסיס נסיוננו ונסואזרחיה. 

הפועל היוצא   וחידושי הזכויות. בטווח הקצר,  ידית בכמות הבקשותילהארכת מועד עלולה להביא לירידה מ

הינו פגיעה מידית בפעילות העסקית של המייצגים אשר משמעותה עלולה להיות פגיעה ביכולת אותם משרדים 

ביציבות , ובתרחיש של הפסקה דרמטית בפעילות הכניסה לשלב הלאומי, עלולה לפגוע  עובדים בעת זולהעסיק  

הכלכלית של המשרדים המייצגים בישראל.  בטווח הארוך, על בסיס ההנחה כי קיומן של זכויות קניין רוחני 

ע בפעילות המבקשים בשוק מהווה תמריץ לפעול בו, הירידה בכמות הבקשות וחידושי הזכויות, עלולה לפגו

 בישראל.

יש לזכור גם שעל פי חוק הפטנטים, מועד הכניסה לשלב הלאומי הינו מהמועדים שיש לרשם 

של  22(3לחוק הפטנטים ביחד עם סימן ) 164-ד ו48הפטנטים סמכות להאריכם בנסיבות מסוימות )סעיפים 

 האמנה(. 

וא, כלומר, ביטול החריג לחריג, באופן  אשר על כן, נכון לדעתנו להותיר את המצב החוקי כמות שה

שגם המועד להגשת בקשות כניסה לשלב הלאומי לא יוארך. בד  בבד, מוצע לפטור מאגרות ארכה )ר' חלק  

להלן(, ולהקל מאוד מדרישות הפרוצדורליות לקבלת הארכה, כדי להקטין עומס מיותר על עבודת הרשות   'ד

 ועבודת המייצגים. 

תוצאה זו מאוזנת, משום שמבקש אשר ייזקק להארכת מועד בשל משבר הקורונה יוכל לעשות כן, 

 ש או בדיעבד, ולפי המצב החוקי הקיים, רשם הפטנטים מוסמך להיענות לבקשתו.מרא

 ר מאגרות ארכה או איחור  ראוי לפטוהארכת מועדים כוללנית וגורפת מעבר לנדרש,  ףחל . ד

ל אנו מבינים כי הצעת חוק הדחיה נועדה לעסוק במועדים, ולא באגרות. אנו מבינים עוד כי במקבי

 נעשית עבודת מטה לבחינה של נושא האגרות. לדעתנו, טיפול בנושא האגרות הוא חיוני.  

בגין תקופות ראוי להורות לאלתר כי לא תשולמנה אגרות ארכה או איחור נאמר מייד כי לדעתנו, 

. הדברים פשוטים, אם ממילא הכוונה המקורית היתה להאריך את  ההארכה שתיקבענה לפי הצעת החוק

ים הארכה גורפת, לא תיגרם פגיעה כלכלית אם מבקשים שאינם נזקקים לארכה יגישו את המסמכים המועד

במועד, בעוד שאלו הנזקקים לארכה, לא יחויבו לשלם אגרה בגין הארכה. אלמלא המשבר, אגרה כזו לא היתה  

 משתלמת מלכתחילה.
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נוסף. הנוהג המקובל בעולם  )תוקף זכות הקניין הרוחני(  מעוררות קושי אגרות חידושזאת ועוד, 

כולו, גם בישראל, הוא כי המייצגים במדינת המושב של בעלי הזכויות מפעילים מייצגים עמיתים במדינה שבה 

רשומות הזכויות. כך, למשל, חברה איטלקית בעלת פטנטים בישראל תפעיל משרד עורכי פטנטים במילאנו, 

, ומבקש מהם לטפל בהגשת בקשת חידוש ותשלום האגרה  אשר פונה אל עמיתיו בעולם הרחב, לרבות בישראל

הנדרשת. משרד עורכי הפטנטים המקומי )הישראלי בדוגמה שלנו(, מגיש את הבקשה, משלם אגרה על חשבונו, 

ושולח חשבון שכר טרחה למשרד העמית )במילאנו(. המשרד האיטלקי מוציא חשבון שכר טרחה לחברה  

 רשרת בכיוון ההפוך. האיטלקית, והתשלום משולם באותה ש

הסכומים בהם מדובר מסתכמים במיליוני שקלים בחודש. משבר הקורונה חושף את תעשיית 

המייצגים המקומית לסיכוני אשראי שלא היו כמותם. אם, עקב המשבר, תשלומי האגרות בהם נשאו 

ה כלכלית חסרת  המשרדים המקומיים ישולמו באיחור, קל וחומר אם לא יוחזרו כלל, עלולה להיגרם פגיע

תקדים, ותיפגע פרנסת העובדים בתעשיית המייצגים. קהילת המשרדים אשר מייצגים בישראל בעלי קניין 

רוחני זרים,  עלולה להיקלע למשבר תזרימי כבד חסר תקדים, המאיים על יציבותה ועל פרנסת משפחות 

חודשים רבים מבעלי הזכויות העובדים התלויה בה, בשל הצורך לממן את האגרות עד לקבלת החזר לאחר 

 .  7הזרים

הסדר המאפשר הסדרת החידוש   8הפתרון לקושי אקוטי זה הוא פשוט. החקיקה הקיימת קובעת 

בתוך לא יותר מאשר ששה חודשים שנה מהמועד המקורי, בלי שתוקף הזכות נפגע ומבלי שנוצר צורך להגיש  

כל שנדרש הוא להורות כי על תשלום חידושים בקשה להחזר תוקף של הזכות שפקעה )עקב אי החידוש(. 

 שמועדם חל בתקופת ההארכה הכללית לפי חוק הדחייה, לא תתווסף אגרת איחור. 

נדגיש כי הרעיון של הארכת המועדים הגורפת אינו נותן מענה הולם לבעיה זו. בטווח הקצר הארכת  

המועדים הגורפת נחזית כמקלה על המבקשים ואולם, על בסיס אי הוודאות והציפיה כי המשבר והשפעותיו  

לא תפתור   דחיית המועדים הגורפת תידחה אמנם את הבעיה, אך –הכלכליות  לא יסתיימו בטווח הקצר 

 אותה ואף תחריף את המצב. 

  

 
כך שזהו הנוהג המקובל בארץ ובעולם, אין כל דרך מעשית לגבות את האגרות מראש בשים לב לכך שבמרבית בנוסף על   7

המקרים משלוח הוראות לביצוע פעולה כלשהי )הגשת בקשה חדשה, תשלום אגרת חידוש ועוד( על ידי בעלי הזכות הינו  
 סמוך מאוד למועד האחרון לביצוע אותה פעולה. 

 של חוק הפטנטים. 57ראו למשל סעיף   8
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 משך ההארכה   .ה

יום, כאשר  90הנושא האחרון אליו נידרש הוא משך ההארכה. הצעת החוק מדבר בהארכה של 

יום נוספים. במקביל, ניתנת לרשות הציבורית, בענייננו,  90הממשלה רשאית בצו להאריכה בתקופה של עד 

 .ה בשל "אינטרס ציבורי משמעותי", ורק "במקרה מסויים"רשות הפטנטים, סמכות לקצר את תקופת ההארכ

מוצע כי רשם הפטנטים יהיה כדי להימנע מפגיעה מיותרת במשק קהילת המבקשים והמייצגים, 

מוסמך לעשות שימוש בסמכות הארכה הנתונה לו בחוק הקיים כדי לקבוע תקופות הארכה קצרות יותר, וכי  

י מקרים, אם מצא כי הדבר נחוץ למימוש תכלית חוק הפטנטים הרשם יהיה זכאי לקצר הארכות גם בסוג

 ושאין בכך פגיעה בלתי סבירה בציבור הנוגעים בדבר. 

 

 סיכום

אנו מודים מראש על תשומת הלב, ונשמח להוסיף כל מידע נדרש, להשיב על שאלות הבהרה, או לעמוד 

 לרשותכם בדרך אחרת. 

 

 בכבוד רב וברכה, 

 

 

 FICPIה הישראלית של הקבוצ  AIPPIהקבוצה הישראלית של   אגודת עורכי הפטנטים

 

 

 יםרשות הפטנט העתק:

 ייעוץ וחקיקה   



 נספח א 

 אגודת עורכי הפטנטים

אגודת עורכי הפטנטים בישראל היא ארגון וולונטרי, בו חברים מרבית עורכי הפטנטים הפעילים בישראל. 

במטרה לקדם את העניינים המקצועיים המשותפים  1994אגודת עורכי הפטנטים בישראל פועלת מאז שנת 

 לכל עורכי הפטנטים. 

 עורכי הפטנטים בישראל מקדמת את הנושאים הבאים:אגודת 

  ;ייצוג עמדת עורכי הפטנטים בהליכי חקיקה בתחום הקניין הרוחני

  ;ורשות הפטנטים  השתתפות בדיונים מקצועיים ופגישות במסגרות שונות כגון הכנסת, משרד המשפטים

 ;השתלמויות מקצועיות

 ;נושאים ייחודיים למשרדים קטנים

 דיים לעורכי פטנטים שהם מנהלי קניין רוחני בחברות.נושאים ייחו

 AIPPIהקבוצה הישראלית של 

 Association Internationale pour laראשי תיבות של ) AIPPIהאיגוד הבינלאומי להגנה על קניין רוחני או 

Protection de la Propriété Intellectuelle,)  ( הוא ארגון בינלאומי ללא מטרות רווחNGO  שהוקם בשנת ,)1897 .

(, אנשי אקדמיה, בעלי קניין רוחני IPבמספר, הם אנשי מקצוע בתחום הקניין הרוחני ) 9,000 -, יותר מוחברי

 ואחרים המעוניינים בנושא.

מטרה זו על ידי פעולות לשיפור חותר להשיג  AIPPIהיא לשפר ולקדם הגנה על קניין רוחני.  AIPPIמטרת 

להשגת הרמוניה בינלאומית של  צעדים, מחקר של חקיקה לאומית, והצעת ההסכמים והחוקים הרלוונטיים

בפני בתי משפט דרך של הגשת ניירות עמדה  מתערבת ב  AIPPIחוקים אלה על בסיס בינלאומי. במידת הצורך,  

 .מרכזיים וגופים מחוקקים

מס' ) הקבוצה הישראלית להגנת הקניין הרוחניבשם  היא עמותה רשומה AIPPIהקבוצה הישראלית של 

קדם חברים ופועלת ל  170-, המאגדת את חברי הארגון הבינלאומי בישראל. היא מונה כ(58-053712-4עמותה  

 את מטרות הארגון תוך שימת דגש על צרכי השוק הישראלי.

 FICPIה הישראלית של הקבוצ

FICPI אגודות של, רווח מטרות ללא, וולונטרית בינלאומית פדרציה א יה IP  ,של  קבוצות לאומיותלאומיות

FICPI כל חברי  .בודדים וחבריםFICPI  אנשי הפרקטיקה הפרטית הם. 

המנהל  שהוא הגוף  ,(EXCO) המנהל בוועד מיוצגות FICPIל ש ותהלאומי והקבוצותהאגודות החברות 

 .FICPIשל  העליון

 .מאגדת את חברי הארגון הבינלאומי בישראל FICPIהקבוצה הישראלית של 
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Dear Mr. Bareket,

I am not aware of any information received by national Offices on any extensions for the time limits to perform the necessary actions for the national phase entry other than provided under Article 22(3) pf the PCT and published at https://www.wipo.int/pct/en/texts/time_limits.html. 

In this context I refer to the 'Practical Advice' in the PCT Newsletter of March 2020 pages 6 and 7 at https://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2020/pct_news_2020_3.pdf :

"... If the time limit missed relates to an action to be performed in the national phase before a designated or elected Office, possible remedies may also be available under the relevant national laws (refer to PCT Rule 82bis.2 and, as an example of such a national/regional law, the request for “further processing”
at the European Patent Office (Rule 135 EPC)).  In this regard, please consult the respective National Chapters of the PCT Applicant’s Guide and the national Offices for further information." 

Yours sincerely,

Isabel Happe
Head of PCT User Support Unit,
PCT Legal and User Support Section,
PCT Legal and User Relations Division
WIPO
https://www.wipo.int/pct/en/infoline.html  

From: Eran Bareket <eranb@gilatadv.co.il>
Sent: Saturday, April 4, 2020 09:29
To: Infoline, Pct
Cc: Ilan Cohn
Subject: RE: national phase entry

Dear Ms. Happe,

Thank you kindly for your prompt and detailed response.  Much appreciated.

In addition to what you explained,  do you have any info as to which countries enacted statutory provisions that extend the 30/31 months deadline for entering the national phase on a sweeping basis without there being a need to apply for an extension with regard to any
particular application ?

Thanks again

Eran

Eran Bareket 

Senior Partner, Advocate
Gilat, Bareket & Co.
Reinhold Cohn Group

+972 3 5672020 | eranb@gilatadv.co.il
26A Habarzel St., Tel-Aviv, 6971037, Israel

rcip.co.il

Due to our holiday of Passover, our offices will be closed from Wednesday, April 8, 2020 through Wednesday, April 15, 2020, and will re‑open on Thursday, April 16, 2020.
 The Israeli Patent Office (“ILPO”) is also closed on these days and any action at the ILPO which has a deadline that is set to expire on any of these days is automatically extended to Thursday, April 16, 2020, when the ILPO as well as our offices will resume regular business activities. 

 For urgent matters only, professionals can be approached on April 12 through April 13, 2020 by forwarding your respective e‑mail to our firm's general mailbox at info@rcip.co.il. 

 COVID – 19 announcement

 We confirm that our office remains fully operational and continues to operate without any disruption.
 You can send your instructions, queries and documents directly by e‑mail to the people of our staff you are usually corresponding with.
 Due to government emergency health measures, most of our staff is working remotely, with very limited access to our premises.
 Therefore, we are experiencing difficulty in receiving physical documents sent by regular mail or courier services.
 In view of the current situation, we kindly request the following:

 ‑ Not to send us any original document or correspondence by regular mail or courier services; 
 ‑ To e‑mail scanned copies of all original documents or correspondence to the member of our staff with whom you usually correspond, or to the e‑mail address indicated below.
  Please ensure that you receive an acknowledgement of receipt.   

 We at the Reinhold Cohn Group hope you and your families are safe and in good health.

 <pct.infoline@wipo.int> Infoline, Pct :From
Friday, April 3, 2020 7:04 PM :Sent

<eranb@gilatadv.co.il> Eran Bareket :To
Re: national phase entry :Subject

Dear Mr. Bareket,

In response to your inquiry, please be informed that the International Bureau in the context of the PCT has neither the authority nor the discretion to suspend time limits in the Treaty and Regulations. 
However, the PCT Regulations contain provisions which can provide excuse for delay in meeting time limits as long as certain conditions are met and certain showings made.

PCT Rule 82quater may apply in circumstances such as this one. This Rule provides for excuse of delays in meeting time limits due to force majeure reasons set out in the Rule. It would, in our opinion, be quite likely that the current crisis would fall under the “other like reason” set out in the Rule. To benefit
from this Rule, the applicant would need to present evidence to that effect to the relevant Office, not later than six months after the expiration of the time limit applicable, in addition to having taken the relevant action as soon as reasonably possible. It would be up to the relevant Office to decide if the failure
to meet the time limit could be excused according to the Rule. Note however that this provision only applies to PCT time limits, not to the Paris Convention time limit.

In addition, if a PCT applicant were to fail, within the applicable time limit, to enter the national phase due to the above reasons, he/she may request for reinstatement of rights before the relevant designated Offices under PCT Rule 49.6. This would again be a case-by-case decision to be taken by the
designated Offices and depending on whether they apply the due care or the unintentional standard. Please note, however, that some Offices have submitted a notification of incompatibility in respect of this Rule (see: https://www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html).

Lastly, if a national office or intergovernmental authority acting as a PCT office or Authority is not open to the public for the purposes of the transaction of official business on a specific day, all PCT time limits expiring on that day would be extended to the subsequent working day under PCT Rule 80.5(i). 

Were WIPO to close for the purpose of the filing and processing of PCT applications, we would publish such a declaration on our website, communicate it to subscribers to our various email lists and notify our partner national and regional offices.

The PCT has posted some new information to this effect on its website (https://www.wipo.int/pct/en/) - more specifically see https://www.wipo.int/pct/en/news/2020/covid_19/covid_update.html - and in the (current) March edition of the PCT Newsletter https://www.wipo.int/pct/en/newslett/ contains a detailed
"Practice Advice" section applying the above Rules on excuse of delay which we hope will be helpful to users.

Yours sincerely,

Isabel Happe
Head of PCT User Support Unit,
PCT Legal and User Support Section,
PCT Legal and User Relations Division
WIPO
https://www.wipo.int/pct/en/infoline.html

From: Eran Bareket <eranb@gilatadv.co.il>
Sent: Friday, April 3, 2020 14:00
To: Infoline, Pct
Subject: national phase entry

Hello

First, we hope that all is relatively well at your end in these turbulent times. We wish you health.

Is there a publicly available resource or can you share information, which shows which PCT members, if any, extended the deadline for national phase entry in view of the COVID‑19 pandemic?

Thanks in advance !

Eran

Eran Bareket 

Senior Partner, Advocate
Gilat, Bareket & Co.
Reinhold Cohn Group
 +972 3 5672020 | eranb@gilatadv.co.il
26A Habarzel St., Tel-Aviv, 6971037, Israel

rcip.co.il

Due to our holiday of Passover, our offices will be closed from Wednesday, April 8, 2020 through Wednesday, April 15, 2020, and will re‑open on Thursday, April 16, 2020.
 The Israeli Patent Office (“ILPO”) is also closed on these days and any action at the ILPO which has a deadline that is set to expire on any of these days is automatically extended to Thursday, April 16, 2020, when the ILPO as well as our offices will resume regular business activities. 
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 For urgent matters only, professionals can be approached on April 12 through April 13, 2020 by forwarding your respective e‑mail to our firm's general mailbox at info@rcip.co.il. 
  
 COVID – 19 announcement
  
 We confirm that our office remains fully operational and continues to operate without any disruption.
 You can send your instructions, queries and documents directly by e‑mail to the people of our staff you are usually corresponding with.
 Due to government emergency health measures, most of our staff is working remotely, with very limited access to our premises.
 Therefore, we are experiencing difficulty in receiving physical documents sent by regular mail or courier services.
 In view of the current situation, we kindly request the following:
 
 ‑ Not to send us any original document or correspondence by regular mail or courier services; 
 ‑ To e‑mail scanned copies of all original documents or correspondence to the member of our staff with whom you usually correspond, or to the e‑mail address indicated below.
  Please ensure that you receive an acknowledgement of receipt.   
 
 We at the Reinhold Cohn Group hope you and your families are safe and in good health.
  
 
 

INNOVATE FOR A GREEN FUTURE
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World Intellectual Property Organization Disclaimer: This electronic message may contain privileged, confidential and copyright protected information. If you have received this e-mail by mistake, please immediately notify the sender and delete this e-mail and all its attachments. Please ensure
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