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Patent Prosecution Highway Program between the Israel Patent Office and the
European Patent Office

The Israel Patent Office (ILPO) and the European Patent Office (EPO) have signed a
Memorandum of Understanding, stating their cooperation in the framework of the
Patent Prosecution Highway (PPH) pilot and PPH using the Patent Cooperation
Treaty's work products (PCT-PPH). The pilot programs will begin on January 6,
2015.

The PPH and PCT-PPH pilot program will leverage fast-track patent examination
procedures in order to enable innovators from Israel and Europe to obtain patents
more quickly and efficiently, based on national search and examination results and
PCT ISA/IPEA work products.

"I am very pleased to sign this agreement with the EPO. The PPH program
cooperation between both Offices is expected to further strengthen the economic and
technological relations between Israel and Europe. The program provides a unique
opportunity for Israeli innovators to promote and ensure their IP rights in the
European market , bring their products to market quicker, which benefits both Israel's
and European's economies," said ILPO director Mr. Kling.
"The signing of the PPH program arrangement also reflects the growing interest of
European technology companies in the Israeli market, and provides a shorter and
more efficient procedure of obtaining a patent in Israel," he added.
“I am pleased to sign this agreement with the patent office of Israel, another major
market for technological innovation” said EPO President Benoît Battistelli. “Thanks
to this and similar pilot programs we are launching with Canada, Mexico, Singapore,
and the existing one among the five largest IP offices in the world, European
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companies can benefit from simplified access to patent protection in these dynamic
regions. At the same time, the agreements open up an efficient route to high-quality
patent protection in Europe for innovators from these countries,” he added.

Under the program, patent applicants whose claims have been found to be patentable
by either the ILPO or the EPO may request for accelerated processing of their
corresponding applications that are pending before the other office. The offices also
agreed to refer to and share already existing work results as much as possible in such
cases. This is expected to speed up the process and reduce costs for applicants.
The Offices may terminate the PPH and PCT-PPH agreement if the volume of
participation exceeds a manageable level, or for any other reason. Notice of any such
changes to the program will be published.

For a complete description of the PPH programs, see the following link:
http://index.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/Units/patent/Madrichim/Pages/PPH.aspx

Any inquiries concerning this notice may be directed to pph@justice.gov.il
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שיתוף פעולה במסגרת הסדר  Patent Prosecution Highwayבין רשות הפטנטים
הישראלית לבין משרד הפטנטים האירופאי
רשות הפטנטים הישראלית ) (ILPOומשרד הפטנטים האירופאי ) (EPOחתמו על מזכר הבנות
בנוגע לשיתוף פעולה במסגרת הסדר ה  ,Patent Prosecution Highway (PPH) -וPCT-PPH -
אשר יחל בתאריך  6בינואר  ,2015וימשך שלוש שנים.
תכניות ה  PPH -ו  PCT-PPH -נועדו להרחיב את מגוון האפשרויות לאישור תהליכי בחינה
מואצים ,ולאפשר ליזמים מישראל ומאירופה לקבל פטנטים בצורה מהירה ויעילה יותר,
בהתבסס על תוצאות חיפוש ובחינה שנערכו בשלב הלאומי ותוצרי עבודת רשות החיפוש והבחינה
הבינלאומית ).(ISA/IPEA
"אני מאד שמח לחתום על הסכם זה עם משרד הפטנטים האירופאי .שיתוף הפעולה במסגרת
הסדר ה PPH -בין שני המשרדים ,צפוי להוסיף ולחזק את הקשרים הכלכליים והטכנולוגיים בין
ישראל לאירופה .ההסדר מהווה הזדמנות ליזמים הישראליים לקדם ולהבטיח את זכויות הקניין
הרוחני שלהם בשוק האירופאי ,ולהביא את המוצרים לשוק מהר יותר ,דבר שיועיל לכלכלה
הישראלית והאירופאית ",אמר ראש רשות הפטנטים הישראלי ,מר קלינג.
"החתימה על הסדר ה –  PPHמשקפת גם את העניין הגובר של חברות טכנולוגיה אירופאיות
בשוק הישראלי ,ומאפשרת קיצור והתייעלות התהליך של קבלת פטנט בישראל ",הוא הוסיף.
"אני שמח לחתום על הסכם זה עם רשות הפטנטים הישראלית ,שוק מרכזי נוסף לחדשנות
טכנולוגית ",אמר נשיא משרד הפטנטים האירופאי בנואה בטיסטלי" .הודות לכך ולהסדרים
דומים שאנו משיקים עם קנדה ,מקסיקו ,סינגפור ,וההסדר הקיים בין חמשת משרדי הקניין
הרוחני הגדולים בעולם ,חברות אירופאיות יכולות ליהנות מגישה פשוטה להגנת פטנט ,באזורים
דינמיים אלו .במקביל ,ההסדרים פותחים נתיב יעיל להגנת פטנט באיכות גבוהה באירופה ,עבור
יזמים ממדינות אלו ",הוא הוסיף.
על פי ההסדר ,מבקש פטנט המקבל מרשות הפטנטים בישראל או ממשרד הפטנטים האירופאי
דו"ח בחינה חיובי ,לפיו הבקשה כוללת תביעות הניתנות לאישור/קיבול ,רשאי לבקש מהמשרד
האחר הקדמת הליכי הבחינה עבור תביעות תואמות בבקשה המקבילה .כמו כן ,המשרדים
הסכימו להפנות לתוצרי עבודה קיימים ולשתפם ככל האפשר ,במקרים אלו .הדבר צפוי להאיץ
את התהליך ולצמצם את העלויות עבור המבקשים.
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משרדי הפטנטים רשאים להפסיק השתתפותם בתכניות ה PPH -ו PCT-PPH -במידה ונפח
הפעילות יגדל מכפי יכולתן או מכל סיבה אחרת .במידה ויוכנסו שינויים בתכנית ,תפורסם הודעה
לידיעת הציבור.
למידע נוסף על תכניות ה  PPH -במשרד הפטנטים הישראלי ראו:
http://index.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/Units/patent/Madrichim/Pages/PPH.aspx
לשאלות והערות בנושא ניתן לפנות לכתובת pph@justice.gov.il
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