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 לכבוד
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לצורך גיבוש תקנות אתיקה   הציבור מן  התייחסויות הנדון: קול קורא לקבלת
 לעורכי פטנטים  

 תגובת אגודת עורכי הפטנטים בישראל

 
 שלום רב, 

לקדם את נושא להחזיר לדיון ואת יוזמתו של כבוד רשם הפטנטים    המעריכ"האגודה"(  להלן:  אגודת עורכי הפטנטים ) 
 2022באוקטובר    20  תאריךבאתר רשות הפטנטים ב  כפי שפורסם  ,הסדרת תקנות אתיקה עבור ציבור עורכי הפטנטים

 ."קול קורא: גיבוש תקנות אתיקה לעורכי פטנטים"באמצעות 

עבור קהל    ,בעיקרואף    , אלא  ,עורכי הפטנטים  ,לא רק עבור חברינו למקצוע  ,רבה  חשיבותזה  נושא  ב  רואה  האגודה
ל,  לקוחותינו. לדידנו תחושת שמירת רמתם המקצועית של עורכי הפטנטים ולהסדרת נושא האתיקה עשוי לתרום 

 קהל הלקוחות בשירות המקצועי והאמין שהם מקבלים.  הביטחון של 

פי תחומי התוכן בטיוטת התקנות שפורסמה להערות הציבור  -ות שנבחנו על נציין כי הקול הקורא מפנה בעיקר לסוגי
ייחוד המקצוע,    למשלגם היום,    רשימה של נושאים הדורשים הסדרה)להלן: "הטיוטה"(. טיוטה זו כוללת    2014בשנת  

   שיון וכו'.יבחינה לקבלת רשמירה על מקצועיות, 

. במהלך הזמן שחלף נרשמו עורכי פטנטים חדשים לפנקס עורכי הפטנטים הטיוטהמפרסום    חלפו שנים רבותעם זאת,  
, שכאמור פורסמה  . כמו כן, הטיוטהשהוצעו להסדרהמגוונות לגבי היבטים של כללי האתיקה  שונות וונשמעו דעות  

שמעותיות  איננה עדכנית וצריכה להבחן מחדש לאור השינויים הטכנולוגיים וסוגיות שהוכחו כמ  לפני יותר משש שנים,
 . עבור קהל הלקוחות ועורכי הפטנטים

שיש   אנו סבורים  בנושאבצורך  בשל מכלול סיבות אלו,  עגול"  "שולחן  לבעלי הדעות  על מנת    קיום  לתת הזדמנות 
 להציג את עמדתם.השונות מקרב אנשי המקצוע 

  אגודת משמעותית על כל ציבור עורכי הפטנטים ולקוחותיהם. על כן  ללי האתיקה תהיה השפעה  גיבוש כללסיכום,  
בהשתתפותם של כבוד  לקיים שולחן עגול  ת  מבקש  האגודה  צורך בדיון מעמיק בנושא. לפיכך,   רואה  עורכי הפטנטים

תהיה רלוונטית   להערות הציבור  אשר תתפרסםטיוטת כללי האתיקה  על מנת ש  ונציגים ממשרד המשפטים  הרשם
    ועדכנית. 

 בכבוד רב, 
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