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עדכון לגבי שיתוף פעולה במסגרת תכנית ה Patent Prosecution Highway (PPH)-בין
רשות הפטנטים הישראלית ( )ILPOלבין משרד הפטנטים הקנדי (.)CIPO
רשות הפטנטים הישראלית ומשרד הפטנטים הקנדי מקיימים ,מאז  1בנובמבר  ,9119שיתוף
פעולה בילטראלי ,במסגרת תכנית ה ,Patent Prosecution Highway (PPH) pilot program -
במטרה לשפר וליעל את תהליך בחינת הפטנטים במדינות אלו.
בתאריך  5בינואר  ,9112הצטרפו רשות הפטנטים הישראלית ומשרד הפטנטים הקנדי להסדר ה-
 (Global Patent Prosecution Highway( GPPHשנועד לפשט ולשפר את הסדרי ה,PPH -
ולרכז באמצעות הסדר יחיד את משרדי הקניין הרוחני בכל המדינות החברות בתכנית.
שיתוף הפעולה במסגרת הסדר ה –  GPPHמאפשר לציבור המבקשים ,שבקשתם כוללת תביעות
הניתנות לאישור/קיבול על סמך בחינה אשר בוצעה באחד המשרדים המנויים בהסדר ,לבקש
הקדמת בחינה בכל אחד מן המשרדים האחרים הנכללים בו.
לפי הסדר ה –  ,GPPHבקשה להאצת הליכי בחינה יכולה להתבסס על תוצרי עבודה ,כולל תוצרי
בחינות  PCTבינלאומיות ,כל עוד הבקשה עומדת בתנאים שנקבעו בהסדר.
היות שהנחיות הסדר ה –  GPPHגוברות ובאות במקום הנחיות הסדרים בילטראליים והיות
שששתי המדינות משתתפות בתכנית ה ,GPPH -החליטו רשות הפטנטים הישראלית ומשרד
הפטנטים הקנדי להמשיך את שיתוף הפעולה ביניהן לפי הסדר זה בלבד.
)Update concerning the Patent Prosecution Highway Program (PPH
between the Israel Patent Office (ILPO) and the Canadian Intellectual Property
)Office (CIPO

Since November 1, 2012, the Israel Patent Office (ILPO) has conducted a Patent
Prosecution Highway (PPH) pilot program with the Canadian Intellectual Property
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Office (CIPO) in order to improve patent examination procedures in these countries
and make them more efficient.

On January 6, 2014, the ILPO and the CIPO joined the GPPH (Global Patent
Prosecution Highway) pilot arrangement, aimed to simplify and improve the existing
PPH programs, and coordinate between all the countries participating in the program
through a single arrangement.

The GPPH pilot allows patent applicants to request accelerated examination at any of
the offices involved in the pilot, if their claims have been found to be
allowable/patentable by any one of the other offices involved in the pilot.

Under the GPPH pilot, a request for accelerated processing can be based on work
products, including PCT work products, providing the eligibility criteria of
Framework Provisions for the GPPH are met.

Since the guidelines of the GPPH pilot take precedence over those of the existing
bilateral arrangements, and since both countries are participants in the GPPH pilot, the
ILPO and the CIPO have decided to continue their cooperation through the GPPH
pilot arrangement.
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