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ובא;  קרב   )The Patent Cliff( הפטנטים  מצוק 
ה�ת עולם  על  חדש  בוקר  לעלו�  צפוי  במאי   24 תב
רופו� בכלל ועל עולמה של טבע וה�רופה קופקסון 
לטיפול בטרש� נפוצה בפרט. ביום זה יפקע �וקפם 

תשל שמונה מהפטנטים של טבע על ה�רופה שנו�
רו ב�וקף, ו�צא לדרך ה�חרו� הגנרי� של חברו� 

המע�יקו� א� ה�רופו� המקוריו�. 
חבר� טבע החלה לבדוק א� הקופקסון בניסויים 
בבעלי חיים. בשנ� 1996, לאחר שבוצעו ניסויים גם 
בבני אדם, אישר מינהל המזון וה�רופו� האמריקאי 
א� השימוש ב�רופה לטיפול בחולי טרש� נפוצה. 

מעכ אלא  המחלה  א�  מרפא�  אינה  תהקופקסון 
ב� א� ה�פשטו�ה כשהיא מוחדר� לגוף בהזרקה 
ונכון  מדינו�,  בת47  הקופקסון משווק�  ��תעורי�. 
לשנ� 2012 עומדו� ההכנסו� השנ�יו� ממכיר�ה 

על 3.75 מיליארד דולר.
ככלל, �קופ� ההגנה על פטנט היא 20 שנה לכל 

בקש�  הגש�  מיום  היו�ר 
הפטנט  �קופ�  הבכורה. 
סוג  לפי  להש�נו�  עשויה 
הבקשו� ולפי חוקי המדינו� 
חישוב  למשל,  הוגשו.  שבהן 
בקשו�  של  �וקפן  פקיע� 
הברי�  בארצו�  שהוגשו 
לפני יוני 1995 ייעשה באח� 
שנה   17  - אפשרויו�  מש�י 
 20 או  הבקשה  אישור  מיום 

שנה מיום הגש�ה. 
מהי המשמעו� של פקיע� 

�וקף הפטנט? היה סביר להניח כי ההשלכו� �היינה 
בעיקר מן ההיבט הכלכליתפיננסי, שכן מרגע שיופיעו 
ה�רופה  של  מחירה  יפח�  בוודאי  גנריו�  �רופו� 

יצנח, אך למעשה הופע� חלו ואולי אף  תהמקורי� 
נו וחבר�יו�  סוגיו� משפטיו�  גנריו� מעלה  תפו� 

ספו� הראויו� לעיון. להלן נבחן א� הצד המשפטי 
שממנו נובעים גם ההיבטים החבר�יים.

נוגע�  המ�עורר�  המרכזי�  המשפטי�  השאלה 
בין הי�ר לסוגיי� האיזון בין הארכ� �וקף הפטנט 

לה� הגנריו�  לחברו�  הי�ר  מ�ן  ובין  גיסא  תמחד 
חיל בניסויים קליניים בטרם פקיע� הפטנט מאידך 
גיסא, וזא� כדי לאפשר שיווק �רופו� גנריו� מיד 

עם פקיע� הפטנט. 
אשר לזכו�ה של חבר� המקור להאריך א� �וקף 
הישראלי�  בחקיקה  עוגנה   1998 בשנ�  הפטנט, 
האפשרו� להאריך א� �וקף הפטנט בישראל בחמש 
שנים נוספו�, כך שבסך הכל �ינ�ן הגנה של עד 25 
שנה מ�אריך הגש� הבקשה 

�וק הארכ�  אולם  תלפטנט. 
לקיומם  כפופה  פו של פטנט 
של שני �נאים מצטברים: 1( 
 )2 לב;  ב�ום  �וגש  הבקשה 

תהיקף ההגנה על פי צו ההאר
ההגנה  מהיקף  יחרוג  לא  כה 

שני�ן לפטנט הבסיסי.
תנוסף לשני ה�נאים האמו

רים לא ��גבש זכו� קנייני� 
ל�קופה  פטנט  על  להגנה 
העולה על 20 שנה, אלא עם 

המצוק מעבר לפינה
ב-24 במאי צפוי עולם התרופות להתעורר לעידן חדש. ביום זה יפקע 

תוקפם של שמונה מהפטנטים של טבע שנותרו בתוקף על התרופה 

קופקסון לטיפול בטרשת נפוצה, והתחרות הגנרית תצא לדרך

 עו"ד אילון ברכפלד, 
מחלקת הפטנטים במשרד 
איתן מהולל שדות ושות' 

בניגוד לעולם ההייטק שבו 

לרישום פטנט יש חשיבות 

משנית משום שהוא עשוי 

לשמש כנשק הרתעתי 

אסטרטגי בלבד, בעולם 

התרופות יש לפטנט חשיבות 

מכרעת לעתידה של תרופה 

ולעתידם של החולים

אילון ברכפלד
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הגש� בקשה לצו הארכה ואישורה. פטנט הוא זכו� 
לזמן  לממציא  המדינה  ידי  על  הני�נ�  משפטי� 
קצוב, והיא מאפשר� לבעל הפטנט למנוע מכל אדם 
זול�ו לנצל א� ההמצאה בלי רשו�ו או שלא כדין. 
 - מחדל  נוכח  אך  בכוח,  קנייני�  זכו�  יש  לממציא 

תלמשל בהגש� בקשה במועד לצו הארכה - לא מ�
היווצרו�  רגע  הפועל.  אל  הכוח  מן  הזכו�  גבש� 
 20( הבסיסי�  הפטנט  �קופ�  אחרי  להגנה  הזכו� 
זו נקוד� החי�וך,  יום מ�ן צו ההארכה.  שנה( הוא 
אף אם ה�נאים שאיפשרו א� מ�ן הצו היו קיימים 
קודם לכן. ברוח זו קבע בי� המשפט העליון בעניינה 
של בעל� פטנט אשר איחרה א� המועד לבקשה לצו 
הארכה כי היא אינה זכאי� לצו הארכה, אף שעמדה 

ב�נאים המהו�יים החיוניים לצו. 
מן העבר השני ניצבו� חברו� גנריו� המבקשו� 
לפעול להפצ� �רופו� מ�חרו�. המחוקק ה�יר להן 

תלה�חיל בפעולו� ניסיוניו� עוד ב�קופ� �וקף הפ
עם  מיד  המוצר  א�  לשווק  שיוכלו  כדי  וזא�  טנט, 

פקיע� �וקפו. 
ה�רופו�  חברו�  א�  מחייב  �רופה  של  הרישום 
להציג מידע על ה�רופה; זהו "�יק הרישום". חסיון 

)Data Exclusivity( מאפשרים  עליו  וההגנה  ה�יק 
החב ידי  על  ה�רופו�  פי�וח  המשך  א�  תלמעשה 

על  הגנה  מעניקו�  הבריאו�  רשויו�  הא�יו�.  רו� 
גם  שבו,  המידע  א� חשיפ�  ומונעו�  הרישום  �יק 
ובטיחו�  יעילו�  בדיק�  לצורך  נחוץ  המידע  אם 
ניסיוניים.  בהליכים  המצויו�  גנריו�  �רופו�  של 

�י בעקבו�  צומצמה  זו  שהגנה  לטעון  תאפשר 
ונו�רה בחקיקה  קון פקוד� הרוקחים בשנ� 2005, 
הסופי� שאישרה אך ורק הגנה על בלעדיו� שיווק 
חמש  עד  של  זמן  לפרק   )Marketing Exclusivity(
חמש  או  בארץ  המקור  �רופ�  רישום  מיום  שנים 
ה�יקון  מוכר�.  במדינה  רישומה  מיום  שנים  וחצי 
ה�רופה  א�  לשווק  גנריו�  מחברו�  מונע  האמור 
בישראל ב�קופה זו, אך אינו מונע א� הייצור וא� 
היצוא לשווקים אחרים. ה�יקון עשוי למנוע שימוש 
בעילה של עשיי� עושר ולא במשפט כעיל� �ביעה 

תאפשרי�, �וך הס�מכו� על נ�ונים שנמסרים ב�י
קי הרישום. 

תנוסף על כך קבע המחוקק ב�יקון הפקודה �חו
לה פרוספקטיבי�, קרי מועד רישום ה�רופה עשוי 
של  מעמדן  ולכן  ה�יקון,  להגנ�  �זכה  אם  לקבוע 
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�רופו� שנרשמו עד יולי 2005 נחו� ופגיע מבחינה 
זו. אעיר כי החברו� הגנריו� מס�מכו� על �אריך 

תפקיע� הפטנט כדי ל�כנן א� המועדים לביצוע ני
מוכנה  �היה  הגנרי�  שה�רופה  כך  קליניים  סויים 
לחברו�  ולפיכך  הפטנט,  פקיע�  עם  מיד  לשיווק 
ה�כשיר  רישום  מיום  קצר  זמן  פרק  נקצב  המקור 

הרפואי עד להגש� בקשה למ�ן צו הארכה לפטנט.
תמשקיעי טבע חוששים כבר �קופה ארוכה מפקי

זוהי ה�רופה  ע� הפטנטים המגנים על הקופקסון; 
הנמכר� ביו�ר של החברה והיא אחראי� לכמחצי� 
ועל  נכ�ב על המשמעו� הפיננסי�  מרווחיה. רבו� 

הפטנ פקיע�  ביום שאחרי  המניה  לערך  תה�חזיו� 
תטים, ועל כן נקטה טבע מספר לא מבוטל של מהל
תכים משפטיים וניהלה מאבקים בב�י משפט במדי

נו� שונו� כדי להרחיב ככל האפשר א� ההגנה על 
ה�רופה ברחבי העולם, להאריך א� �וקפה ולמנוע 

�חרו� ממ�חרו� גנריו�.
חרף ה�חזיו� כי הפטנטים על ה�רופה יפקעו רק 
בניו  לערעורים  הפדרלי  המשפט  בי�  קבע  בת2015 
עד  הקופקסון  על  שהגנו  פטנטים  ארבעה  כי  יורק 
ספטמבר  עד  ב�וקף  שהיה  אחד  ופטנט   2014 מאי 
2015 אינם �קפים. עם זא� אישר בי� המשפט א� 

תההחלטה כי ארבעה פטנטים נוספים מגנים על ה�
רופה עד 24 במאי 2014. המשמעו� היא כי ב�אריך 
זה עשויה טבע לה�מודד עם �חרו� גנרי� ל�רופ� 

המקור החשובה ביו�ר מבין מוצריה. 
פטנט חשי לרישום  ההייטק, שבו  לעולם  תבניגוד 
כנשק הר� תבו� משני� משום שהוא עשוי לשמש 

לפטנט  יש  ה�רופו�  בעולם  בלבד,  אסטרטגי  ע�י 
של  ולע�ידם  �רופה  של  לע�ידה  מכרע�  חשיבו� 

ב�חו לחברה  אם  תהחולים. 
והמחשבים  ה�קשור�  מי 
מספיק,  חזקים  פטנטים  יש 

לפ יחששו  אולי  תיריבו�יה 
היא  כי  ב�ביעה  נגדה  עול 
כגמולם  להם  להשיב  �וכל 
ב�ביעה נגדי�, אך ה�וצאו� 
החבר�יו� של מהלכים אלה 
זא�,  לעומ�  יחסי�.  זניחו� 
עלולים  ה�רופו�  ב�חום 

וח כלכליים  נזקים  תלהיווצר 
היקפן  בשל  עצומים  בר�יים 

תשל ההשקעו� ושל ההכנסו�, וחשוב מכך בשל המ
מש ולבני  לחולים  ה�רופו�  של  החיוני�  תשמעו� 

היקף  רחב�  היערכו�  מ�בקש�  לפיכך  פחו�יהם. 
לקרא� מועד פקיע� הפטנטים של הקופקסון.

טבע  נאמרה.  לא  עדיין  בעניין  האחרונה  המילה 
מ�כוונ� להיאבק על מעמד הקופקסון ככל יכול�ה, 
וכבר הגישה לבי� המשפט העליון בארצו� הברי� 

תבקשה לבחון שוב א� הפסיקה המפקיעה א� הפט
נט. דיון בבקשה צפוי לה�קיים באפריל, כחודש לפני 
מועד פקיע� הפטנט. כל דחייה עשויה להיו� ניצחון 
משמעו�י לטבע, משום שההערכה היא כי עיכוב של 
כל חודש בהשק� קופקסון גנרי� י�רום כת80 מיליון 

תדולר לשור� הכנסו�יה. זה קרוב לוודאי קרב הבלי
מה המשפטי האחרון בכל הנוגע ל�רופה זו.

י�רה מזו, לאחרונה פרסמה טבע הודעה כי ני�ן 
זו  גרסה  וכי  חדש  במינון  ה�רופה  לשיווק  אישור 
�היה זמינה מיד למטופלים. ה�רופה במינון החדש 
טרש�  לחולי  הזריקו�  כמו�  א�  בכת60%  �פחי� 
נפוצה, והיא עשויה גם להפחי� א� �ופעו� הלוואי 

תמהשימוש ב�רופה. זהו נדבך נוסף בהיערכו� החב
רה לקרא� פקיע� �וקף הפטנט מחד גיסא, ומאידך 

תגיסא עדו� כי במובן זה היטיב החוק עם ציבור החו
לים, שכן פקיע� �וקף הפטנט יצרה �מריץ הן לטבע 
והן למ�חריה לייצר חלופו� משופרו� ולהפחי� א� 

מחיר ה�רופה לציבור החולים.
דב א�  פ�ח�י  שבו  המונח  הפטנטים",  ת"מצוק 

ריי, נועד ל�אר א� המצב החדש שייווצר לאחר 24 
במאי 2014. טבע צפויה לעמוד על מצוק הפטנטים 
�וכל  אך  לקופקסון,  גנריו�  גרסאו�  יאושרו  אם 
להשיק בעצמה �רופו� גנריו� שהרווח הגולמי מהן 
ניכר  בשיעור  לעלו�  עשוי 
גנריו�  מ�רופו�  רווחים  על 
�חרו�  בשל  נשחק  שמחירן 
אף �צליח  היא  אולי  גובר�. 

להשיק חלופו� טובו� יו�ר.
החקי כי  נראה  תלסיכום, 

יצרו  הישראלי�  והפסיקה  קה 
המע נכונה  איזונים  תמערכ� 
תניקה פ�רון הן לממציאי ה�

רופו� והזכויו� המוקנו� להם 
תבדין והן לחולים הזקוקים ל�
 רופו� במחירים סבירים. 

נראה כי החקיקה והפסיקה 

הישראלית יצרו מערכת 

איזונים נכונה המעניקה 

פתרון הן לממציאי התרופות 

והזכויות המוקנות להם 

בדין והן לחולים הזקוקים 

לתרופות במחירים סבירים
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