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בשנים האחרונות ההבנה כי ידע ומידע הם המפתח לשגשוג והצלחה כלכלית של מדינות,  
חברות ויחידים היא בגדר מוסכמת יסוד. בעולם זה גברה עד מאוד ההכרה בחשיבות דיני  
על   להגנה  העיקרי  הכלי  שהם  הפטנטים  דיני  של  חשיבותם  ובפרט  הרוחני,  הקניין 

 ים טכנולוגיים.  חידוש 

אמור ספרים בתחום הקניין הרוחני בשפה העברית אינם חזון נפרץ. ספר  ה למרות  
בשפה העברית העוסק בדיני הפטנטים, תחום הנחשב כשמור ליודעי ח"ן בלבד, נדיר אף  

בצורה שיטתית,  יותר. הספר האחרון בשפה העברית הסוקר את דיני הפטנטים בישראל  
 מאת עו"ד עמיר פרידמן, יצא לאור לפני למעלה מעשרים שנה.    "פטנטים" 

מאז נוספה פסיקה רבה וחלו התפתחויות חשובות בדיני הפטנטים, הן בעולם והן  
בישראל. ספרו של עו"ד דרורי עונה לפיכך על צורך אמיתי וממשי של סקירה עדכנית  

בישראל  והפסיקה  הדין  הפטנטים,   של  לספ   בתחום  מצטרף  הוא  של  ובכך  הקודם  רו 
 המחבר על דיני העיצובים.  

הספר סוקר בצורה מקיפה ושיטתית את דיני הפטנטים בישראל, החוק והפסיקה,  
תוך מבט השוואתי לעמדות ופתרונות שננקטו בסוגיות שונות בשיטות משפט אחרות.  
הספר אינו מסתפק בסקירה של הפסיקה כפי שהתפתחה בבתי המשפט והוא מתייחס  

להחלטות   ברשות  גם  הנהוגה  לפרקטיקה  וכן  הפטנטים  ברשות  הדין  בבית  שנתקבלו 
הפטנטים. בכך מספק הספר למעיין מבט רחב על הסוגיות הנדונות בו. אין ספק כי הספר  

עמדת    י יהווה נקודת התחלה מצוינת לבעל המקצוע הממוצע בתחום המשפט לדעת מה 
 הדין הישראלי בשאלות שונות בדיני הפטנטים.  

ינו מיועד רק לעוסקים בתחום המשפט. הספר מסביר נושאים מורכבים  אך הספר א 
, הישג  המשפטי בשפה ברורה ופשוטה ומנגיש את התחום גם למי שאינו מצוי בתחום  
המחבר אף כלל    שאינו מבוטל כאשר אנו עוסקים בתחום מהמורכבים שבמשפט האזרחי. 

 טנטים.  בספר פרקים בעלי אופי מעשי דוגמת בדיקת נאותות וחיפוש פ 
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על עבודתו המקיפה והמאומצת    , דרורי יונתן  עו"ד  מחבר הנכבד,  התודה והברכה ל 
בישראל.   המשפטית  בספרות  משמעותי  חסר  השלמת  ימשיך  ועל  המחבר  כי  נקווה 
 בפועלו המבורך ונזכה בעתיד למהדורות מעודכנות של הספר. 
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