
   

 

 

  "ותרו מראש על תביעות בנושא הפטנטים שלכם? אתם מנהלים חברה קטנה"

אחרי תביעה  לא תוכלו לרדוף: "ב ומזהיר"מציע לרשום פטנטים רק בארה, eASICמייסד , צבי אורבך
  "של מאות מיליוני דולרים

  שמוליק שלח

    

30/6/2008  

את הרצאתו בכנס סיליקום , eASIC מייסד חברת, כך פתח היום צבי אורבך, "פטנטים טובים בעיקר לקרנות ההון סיכון"
להבין מה היתרון של החברה ומה היכולת שלה להידחף בין החברות  הקרנות רוצות. " ורישוי פטנטיםרס בנושא הגנה'ונצ

   .אומר הוא, "זה יתרון חשוב כשיוצאים לגייס. בכל גיוס שעשיתי שאלו אותי על הפטנטים. משהו הגדולות ולהציע להן

שמפתחת , eASICחודשים  לפני כשלושה .יש לו מה להגיד בנושא גיוסים, אם עוקבים אחרי ההיסטוריה של אורבך
גם .  מיליון דולר70-כך שגיוסיה עד כה מסתכמים ב , מיליון דולר48גייסה , ) מובנהASIC(טכנולוגיה לתכנון שבבים 

, )ChipXכיום נקראת (יפ אקספרס ' וצeASIC -ובחברות אותן ייסד ', קילומטראז אורבך הספיק לצבור, בתחום הפטנטים
   .חלקם שלו באופן אישי והחלק הנותר במסגרת החברות שניהל. ב" פטנטים בארה45-ל כהכו נרשמו בסך

פטנטים לא מונעים . "ב"בארה שמעוניינות לפעול, אורבך פנה בדבריו בעיקר לחברות עם פתרונות טכנולוגיים מורכבים
הוא מייעץ לחברות לקחת , ימצד שנ". יחליט לצאת מהתחום מישהו, אל תשלו את עצמכם שבגלל שיש לכם פטנט. תחרות

 אך לא לצפות להצליח, כחומר הנדרש מול הקרנות או לשיתופי פעולה מול החברות הגדולות ברצינות את רישום הפטנטים
   .בתביעה מול מי שלדעתכם משתמש בטכנולוגיה שלכם

בעבר היה אפשר לחשוב . םדולרי אל תחשבו גם שבגלל שיש לכם פטנט אתם יכולים לרדוף אחרי תביעה של מאות מיליוני"
שצריך להוכיח שהחדשנות שלכם היא משהו , ב"בארה אבל לאחרונה קבע בית המשפט העליון, שאפשר לתבוע ולזכות

כנראה שלא תצליחו להוכיח שהייתה חדשנות שהחברה הגדולה , אתם חברה קטנה כלומר אם. שאחרים לא יכלו לחשוב עליו
כיס עמוק ואתם  אל תניחו שזה יקרה ואל תחשבו על תביעה אלא אם יש לכם.  עצמההצליחה להגיע אליה בזכות שמולכם לא

כאשר מדינול , היה מקרה של הצלחה משמעותית כי דווקא בהיסטוריה הישראלית, יצוין. הוא אומר, "רוצים להפחיד אחרים
   .ון דולר מילי750בפשרה לפיה בוסטון שילמה למדינול  תבעה את בוסטון סיינטיפיק והתיק הסתיים

ב " פטנטים בארה10שתרשמו  עדיף: "ב"מצד ההמלצות החיוביות מציע אורבך לחברות שלא לוותר על רישום פטנט בארה
רישום, להערכתו". תרכזו את הפטנטים שם. במקומות אחרים ב ועשרה"מאשר לרשום פטנט אחד בארה, ולא באף מקום אחר
היא שאפשר להפחית את הסיכון בתהליך באמצעות פגישה עם בוחני הפטנטיםדולר והמלצתו   מיליון12-פטנט יכול להגיע לכ

הטוב ביותר שלכם לעבור  אבל זה אולי הסיכוי, אלו הוצאות. כדאי לבקש ראיון עם הבוחן. "משרד המשפטים האמריקני של
  *.אומר אורבך, "את הבחינה


