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אל :ציבור המבקשים ,עורכי הפטנטים ועורכי הדין
מאת :אופיר אלון ,ראש רשות הפטנטים

הודעה

הנדון :הפסקת שימוש בתוכנת  PCT-SAFEומעבר לתוכנת ePCT
הלשכה הבינלאומית של הארגון העולמי לקניין רוחני  WIPOתפסיק את השימוש בתוכנת
 PCT-SAFEלהגשת בקשות בינלאומיות החל מה 1-ביולי  .2022בהתאם ,החל מיום  1ביולי,
 ,2022לא תקבל רשות הפטנטים ,כמשרד מקבל ,בקשות בינלאומיות שהוכנו באמצעות
תוכנת  ,PCT-SAFEאלא רק בקשות שהוכנו באמצעות פלטפורמת ה.ePCT-
אנו ממליצים למשתמשים שעדיין עושים שימוש בתוכנת  PCT-SAFEלעבור כבר בימים אלו
לשימוש בתוכנת  ,ePCTלה יתרונות רבים על פני  ,PCT-SAFEוביניהם:
 אין צורך להוריד ולהתקין עדכוני תוכנה ,מכיוון שמדובר במערכת מבוססת אינטרנט.
 ניתן לקבל מידע עדכני על אגרות ומידע מתוך מאגרי מידע;
 אפשר לשתף טיוטות ובקשות שהוגשו עם גורמים אחרים (למשל עמיתים ,ממציאים,
מבקשים וכו').
המבקשים יוכלו להשתמש בתוכנת ה ePCT-כדי ליצור קובץ  zipהמכיל טופס עתירה ))Request
מאושר ולאחר מכן להגישו באופן אלקטרוני למשרד המקבל הישראלי ) (RO/ILיחד עם הבקשה
הבינלאומית ,באמצעות אתר ההגשה המקוון של רשות הפטנטים.
כמו בהגשה באמצעות  ,PCT-SAFEקובץ ה zip -שנוצר על ידי  ,ePCTאשר יכיל את טופס
העתירה בפורמט מקודד ( ,)xmlיזכה את המבקש בהנחה על אגרת ההגשה הבינלאומית כפי
שמצוין בפריט (4ב) של לוח אגרות ( PCTכיום ההנחה הינה בשיעור של  216דולר ארה"ב):
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/rtax.html#_S
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השימוש בקובץ  zipשל  ePCTעדיין ידרוש הכנת כל חלקי הבקשה והמסמכים האחרים בנפרד
וכן הטענתם בנפרד באתר ההגשה המקוון של רשות הפטנטים.
כדי להתחיל להשתמש ב ,ePCT -נדרש תחילה לפתוח חשבון ב WIPO -בכתובת:
https://pct.wipo.int/wipoaccounts/en/ePCT/public/register.jsf
ובהמשך לשייך אישור חתימה דיגיטלית של  WIPOעם החשבון:
. https://pct.wipo.int/wipoaccounts/en/ePCT/private/certificates.jsf
מחלקת  PCTעומדת לרשותכם בשאלות ובהבהרות בעניין זה .המעוניינים בהדרכה של המחלקה
לשימוש בתוכנת  ePCTמוזמנים ליצור קשר עם דוד צודיקוב באמצעות דואר אלקטרוני
.DavidTs@justice.gov.il

ב ב ר כ ה,

אופיר אלון
ראש רשות הפטנטים
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