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  ____________: תאריך
  לכבוד 

  ___________ד "עו
  
  נ .א

   באיתור עורכי דין לייצוג בנושא קניין רוחניסיוע  - דוגמא: הנדון
  :המטרה 1

  . למכתבי זה'כנספח א על פי הגדרה ופרופיל המצורפים ______________המיומנים של משרדי עורכי דין קצרה  רשימת איתור תסיוע בבניי
  :רישות מיוחדותתנאים וד, השיטה 2

   .בנייה של רשימת משרדי עורכי דין מומלצת מתוך מאגרי החברה והכרות החתום מטה עם סקטור משרדי עורכי הדין בארץ והרלבנטי לרשימת האיתור 2.1
  'בב כנספח "מצ . משרדים ברשימה מקוצרת 8הוצגו נופו ו , משרדים25 –נבדקו ונסרקו כ  2.2
 .או גורמים מתמחים/ם הקניין הרוחני והן משרדים גדולים להם מחלקות וב הן משרדים מתמחים בעול"ברשימה המצ 2.3
יודגש ויובהר כי הכלי שצורף מבטא פרמטרים  .'בנספח גוכמוצג על פי מתודולוגיה הקיימת בחברתנו  פרמטרים ומשקלות ביניהם 5כלי ובו למשרדים הותאם  2.4

 . כמו כן הכלי ואנו עומדים לשירותכם להתאמת פרמטרים נוספים או שקלול שונהאו היבטים פרסונאליים) מחיר(מ "מרכזיים אשר אינם תלויי מו
מפנה לחומר אשר צורף על ידי המשרדים ולו מהטעם כי איתור זה מעלה קשת רחבה של צרכים אשר למען ההוגנות ' הטבלה אשר בנספח א, לפירוט על המשרדים 2.5

  .ו על ידי המשרדיםראוי שיקראו באופן בלתי אמצעי ישירות מהחומרים שצורפ
  :כללי והנחות עבודה 3

 .יכם לדרישותה עונים המשרדים המנויים ברקכי מובהקת אין בה כדי לחוות דעה  אך .תכםבאה לתת מענה לבקש 'אשר בנספח אהרשימה  3.1
  .ונופו מן הרשימהצירפו פרטים בסד הזמן שהוקצב  לא , ושגם עימם נבחנה היתכנותםמספר משרדים העונים לקריטריוני 3.2

 המשך תהליך 4
 ).לאיש הקשר( אשר ברשימה המקוצרת למשרדיםשל המזמין תידרש פנייה מסודרת  4.1
. ' האחריות המקצועית וכדחגובה כיסויי ביטו, מבנה הצוות המטפל, זמינות: דרישות נוספות כגוןולפי העניין יוצגו ירואיינו המשרדים להמלצתנו פנייה זו במסגרת  4.2

 .לפי המקרה והעניין םאיתורינוהגים להציב במכרזים או פרמטרים אלו ואחרים אותם אנו 
  

  בכבוד רב
  ד"עו, דודי זלמנוביץ
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   נוסח הפנייה למשרדים–' נספח א
 !שלום

 .  יינתן מענה לסוגיות קניין רוחני כוללות וספציפיותל מחפש משרד קניין רוחני או משרד מסחרי בו יכולת כאמור ובו"חברת טכנולוגיה ומוצרים ידועה וגדולה מאוד המשווקת מוצריה לארץ ולחו, אחד מלקוחותינו
 .לחברה משרדי עורכי פטנטים בארץ ובעולם וכן גורמי קניין רוחני פנימיים, ויובהר

  .המטרה לנסות לרכז חלק מן השירותים כמפורט מטה במשרד אחד
  

  :על המשרד להיות בעל האפיונים והדגשים שלהלן
  .ל"אסטרטגית בתחומי הקניין הרוחני בארץ ובחוחייבת להיות למשרד הבנה וראייה  .1
  .חייבת להיות למשרד הבנה ויכולת הדרכה בנושא ניהול סיכונים בתחום הקניין הרוחני .2
  .ולמשרד צריך שיהיו יכולות בהתאם) לא פארמה(החברה הינה טכנולוגית אך היא וחלק מחברות הבנות עוסקות במכשור רפואי והשקה לעולם מדעי החיים  .3
  .'ועד ובעיקר יכולת בתביעות הפרת פטנט וכיוב) 'עוולות מסחריות וכד, תחומי זכויות יוצרים(ת להיות במשרד יכולת ליטיגציה של קניין רוחני ברמה גבוהה מקניין רוחני רך חייב .4
  .מנגד פנייה זו בוצעה גם למשרדים בהם אין יכולת כתיבת פטנטים .5
  .עשויים להוות יתרון) ב"ארהבעיקר (ל "ל או נוכחות במשרד בחו"משרד בחו .6
  .על המשרד להקצות לחברה שותף מרכזי ואחראי וצוות רלבנטי לפי העניין .7
 .זמינות ומכווננות לקוח, על המשרד להיות בעל תודעת שירות .8
  ).ללא קשר לכמות עורכי הפטנטים( עורכי דין מוסמכים 3על צוות המשרד למנות לפחות שותף  .9

 .י של המשרד בארץאין חשיבות למיקומו הגיאוגרפ .10
  com.glawbal@cooהרואים עצמם מתאימים לפרופיל המוצג לעיל מתבקשים לשוב אלי באי מייל חוזר אליו מכותבת יעל מנהלת התפעול שלנו 

  :במסגרת התשובה נבקש כדלהלן
  .אתר אינטרנטפרופיל משרד עדכני וכתובת  .1
  :עמודים ובהם תיאור היכולות הבאות עד שני  .2

 .ניסיון המשרד בנשוא הבקשה .2.1
  .עורכי פטנטים/מספר עורכי דין .2.2
  .רשימת לקוחות רלבנטית ככל הניתן ואפשרי לרבות שמות ממליצים אם קיימים .2.3
  .שמו של השותף אשר יהיה השותף שירכז את העבודה מול החברה .2.4
  ). לכן תיאור כללי יספיק–ל הדבר מעט מורכב "אם כי ברור שבמגוון שירותים כנ(ל תמחיר רמות תעריפים או מודלים ש .2.5
  .איש הקשר לעניין איתור זה ובכלל .2.6

  
  . ככל שקיימות ידונו בהמשך–סוגיות ניגוד אינטרסים 

  .21.5.08בערב ' עד יום ד  ל "נודה לקבלת המסמכים הנ
  תודה על שיתוף הפעולה

  דודי
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   רשימת האיתור המקוצרת–' בנספח 
  

חומר   המשרד
  מצורף

ניקוד 
נוכחי 
בכלי 

 הניתוח

מספר עורכי 
 פטנטים/הדין

שכר טרחה בקווים 
  כלליים

  איש קשר   והערות קלותןפירוט הניסיו

ראה     
  'נספח ג

שכר גבוה בשעות כמוצג   60 -כ
במכתב הפנייה אך אם 

נכונות להתגמש במודלים 
  נוספים

  

משרדים . הראה פירוט במכתב הפניי
יכולות כתיבת . בישראל ובניו יורק
  . בישראל ובניו יורק פטנטים פנימיות

  

ראה     
  'נספח ג

שכר על פי שעות כמוצג   25 -כ
  במכתב הפנייה 

    ראו פירוט במכתב הפנייה 

ראה     
  'נספח ג

גמישה כמפורט במכתב   55 -כ
  הפנייה

למשרד . ראה פירוט במכתב הפנייה
. ב ובסין"לה בארהשלוחות או שיתופי פעו

 העוסקת גם ______למשרד צורפה 
 .ברישום פטנטים

   
  

 

ראה     
  'נספח ג

שכר שעות או תעריפי   13 -כ
רישום כמוצג במכתב 

  הפנייה

תשומת ליבכם , ראה פירוט במכתב הפנייה
אין . כי למשרד משרדים בחיפה ותל אביב

יכולות רישום פטנטים אך מהמשרדים 
 ואסטרטגיית ההמתמחים ביותר בליטיגצי

  פטנטים
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ניקוד     
נוכחי 
בכלי 

 הניתוח

מספר עורכי 
 פטנטים/הדין

שכר טרחה בקווים 
  כלליים

     והערות קלותןפירוט הניסיו

ראה     
  'נספח ג

שכר שעות כמוצג במכתב   8 -כ
  הפנייה

תשומת ליבכם , ראה פירוט במכתב הפנייה
  . כי למשרד משרדים בחיפה ותל אביב

 

ראה     
  'נספח ג

 עורכי 45 -כ
  דין

עובדים בדרך כלל על 
בסיס שעות אך יהיו 

מוכנים לשקול הסדרים 
  אחרים

יש לכם + ראה חומר מפורט במכתב פנייה 
  .__________ ןניסיו

  אין יכולות כתיבת פטנטים פנימיות 

 

ראה     
  'נספח ג

בשיחה . אין התייחסות  100 -כ
בעל פה הבהירו כי גם 

המשרד האמריקאי 
 מקובלות שכר יתיישר לפי

  הטרחה בארץ

  ______ראה חומר מפורט 
תשומת ליבכם ". __________"וב 

לשיתוף הפעולה הדוק עם משרד 
 לרבות יכולות ________________

 .כתיבת פטנטים במשרד זה
  

  

ראה     
  'נספח ג

שכר על פי פירוט שעות   10 -כ
  במכתב הפנייה 

   .ראה פירוט במכתב הפניה
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  טבלת שקלול לדוגמא –' גנספח 
  

 משרד
ראייה 

שקלולמשקלאסטרטגית

ליטגצייה 
 קניין
 רוחני

שקלולמשקל "רך"

ליטגציה 
 רוחני קניין

שקלול משקל "קשה"
 טכנולוגיה
שקלול משקל וליסנסינג

רישום 
שקלול משקלפטנטים

 כ"סה
משוקלל

X 525%1.25520%1.00 530%1.50415%0.60 5 10%0.50 4.85 
C 525%1.25520%1.00 530%1.50315%0.45 5 10%0.50 4.70 
V 525%1.25520%1.00 430%1.20515%0.75 5 10%0.50 4.70 
T 425%1.00420%0.80 430%1.20515%0.75 5 10%0.50 4.25 
F 525%1.25520%1.00 530%1.50215%0.30 1 10%0.10 4.15 
B 525%1.25420%0.80 330%0.90515%0.75 1 10%0.10 3.80 
K 325%0.75420%0.80 430%1.20515%0.75 2 10%0.20 3.70 
U 325%0.75420%0.80 330%0.90415%0.60 4 10%0.40 3.45 
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  גרף שקלול לדוגמא –' דנספח 
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גרף שיקלול לדוגמא

   


