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האדםבנויממיליוניתאיםזעירים.התאיםהםאלוהמקיימיםאתפעילות
החיים:הםקולטיםחומרים,מפרקיםאותםומרכיביםאותם,מפרישים
פסולת,קולטיםגירוייםמהסביבה,אחראיםלגדילהוהתפתחות,התרבות
והורשתתכונותלצאצאים.החומריםהבוניםאתהתאהינםמים)בין70%
ל,(95%-ליפידים)שומנים(שהינםמקורלהפקתאנרגיהזמינהבתא,
פחמימותשהינםחומריםאורגנייםהמורכביםמפחמן,חמצןומימן,האחראים
גםהםעלהפקתאנרגיהזמינהבתא.
גרעיןהתא):(nucleusהגרעין,המוקףבקרוםגרעין,משמשמרכזפיקוח
ובקרהעלתהליכיםבתא.הגרעיןהואהמפקחעלכלמהשמתרחשבתא,
באמצעותאינטראקציהקבועהבינולביןהציטופלזמהשבתא.הגרעיןמכיל
אתהחומרהתורשתיהנושאאתהמידעהגנטישלנו,היינוה,DNA-אם
כיהחומרהתורשתיאינויוצאמןהגרעיןולכןבכדילהעבירפקודותמחוץ
לגרעיןמתבצעשימושבמולקולותRNAשהןלמעשההעתקשלהDNA-
המצויבגרעין.
ה:7DNA-בגרעיןשלכלתאותאמגופינומצויהחומרהתורשתיהנושאאת
הקודלמידעהגנטישלנו.חומרתורשתיזהמכונה.DNAהDNA-מקופל
בתוךמארזיםשל46כרומוזומים,ולמרותשגודלתאממוצעהואמאית
מילימטרבלבדולמרותשגרעיןהתאוהכרומוזומיםעודיותרקטנים,הרי
שאםנמתחאתהDNA-המקופלבכלתא,אורכויגיעלשנימטריםשלמים.
מבנההDNA-פוענחבשנת1953על-ידיהמדעניםפרנסיסקריקוג'יימס
ווטסוןשזכועלפענוחזהבפרסנובל.השנייםגילוכיהDNA-בנויבצורת
סלילכפול)(Double Helixהמורכבמשניגדיליםקומפלימנטריים.גילוי
המבנההציעגםאתהדרךשבההDNA-משתכפלועלידיכךמועברמהורים
לצאצאים :שניהסליליםנפרדיםזהמזהוכלאחדמהםמשמשתבניתלבניית
הסלילהמשלים .כלגדילבסלילהכפולמורכבמרצףמסויםשל4סוגי"אבני
בניין"הנקראיםנוקלאוטידים)שמוכריםגםבשםבסיסיםחנקנייםאובקיצור
בסיסים(:אדנין)(adenineהמיוצגעל-ידיהאות;Aציטוזין)(cytosineהמיוצגעל-ידי;Cגואנין)(guanineהמיוצגעל-ידי;Gטימין)(thymine
המיוצגעל-ידי.Tנוקלאוטידהואיחידתמבנהבסיסיתהמורכבתמקבוצת
זרחה,סוכר-דאוקסיריבוזובסיסחנקני.לכלנוקלאוטידבןזוגהקומפלימנטרי
אליועלגביהגדילהשני:מולTתמידיבואAומולCיבוא .Gזוגות
הנוקלאוטידיםנקשריםבאמצעותקשרימימןוכךנוצרמבנהדוגדילי
המתפתלויוצרסלילכפול.
גנים:8אתמכלולהתכונותשלכליצורניתןלחלקלשלושקבוצות:תכונות
נרכשותשאינןעוברותבתורשה;תכונותהעוברותבתורשהאךגםהסביבה
משפיעהעליהן)דוגמתצבעהשיערשלאדםאוצבעעורו(;תכונותהעוברות
בתורשה)דוגמתנטייהלחלותבמחלהמסויימתאוסוגדם(.הגניםהםאלה
האחראיםלתכונותהתורשתיות,החלמצבעהעינייםוכלהבסיכוילחלות
בסרטן.כליצורחימתחילאתדרכומתאיחידשממנו מתפתחאורגניזם
שלם,וכאמורכלהמידעהרלוונטילהתפתחותהתאצפוןבמולקולותה-
DNAהנמצאותבגרעיןהתא.המידעהדרושלייצורחלבוןנקראגן.גןהוא
למעשהיחידהשלכושרתורשתילפיתוחתכונהמסוימת.במושגים
מולקולריים:אתרבDNA-המורכבמיחידתתעתוקומאזוריבקרה,רצף
בסיסי)DNAנוקלאוטידים(שמקודדלרצףחומצותאמינושלחלבוןמסוים.
רצףשלכלשלושהבסיסיםבגןמסוייםנקרא"קודון",וכלקודוןמגדיר
יחידתמבנהאחתשלחלבון)כלחלבוןמורכבמצירופיםשונים שלכ20-
יחידותמבנההנקראותחומצותאמינו(.סךכלהDNA-הנמצאבתאיחיד
נקרא"גנום" .הגנוםהאנושיכוללכ100,000-גניםשונים,שלכלאחדמהם
תפקידשונה.כךלמשללכלאחדמאתנוגןהקובעאתצבעשיערנו,גןאחר

Òוגיית'רישוםפטנטיםעלגנים'הינהסוגייהחדשהיחסיתבעולםהמשפט
שכןטיוטתמיפויהגנוםהאנושי,עליוהיאנסובה,הושלמהברובהרקבשנת
,2000והפרוייקטעצמועדייןלאהסתייםעדהיום.עםזאת,הסוגייההספיקה
לגרום,ועודנהגורמת,לויכוחיםנרחבים,מקומייםובינלאומיים,והיאמעוררת
שאלותמוסריות,פילוסופיות,דתיות ,מדעיות,רפואיותומשפטיות.
ב26.6.2000-הכריזונשיאארה"בדאז,בילקלינטון,וראשממשלתבריטניה,
טוניבלייר,כיהושלמההכנתהטיוטהשלהגנוםהאנושיוכילמעשהפוענח
לראשונההצופןהמצויבכלתאותאבגוףהאדםהאחראיעלתכונותינוואופן
התפתחותנומרגעהולדתנוועדלמותנו.פענוחהגנוםהאנושיומיפויונעשו
על-ידישתיחברותמתחרותשהגיעוביניהןלהסכמהעלשיתוףפעולה:1
המוסדהלאומילחקרהגנוםהאנושיבראשותד"רפרנסיסקולינס,שמומן
במימוןפדרליבידיממשלתארה"ב,וחברהפרטיתבשםסלרה2,בראשות
ד"רקרייגונטר .מטרתפרוייקטהגנוםהאנושיהיאראשיתלקבועאתמיקומו
המדויקשלכלאחדמהגניםבגנוםהאדם,ולאחרמכןלקבועאתסדר
הנוקלאוטידיםהמדויקשלכלגןוגן3.
בעיניי,ישנהחשיבותעצומהלהסדרתסוגייתרישוםפטנטיםעלגנים
בישראל.ראשית,בישראלפועלותמספרחברותביוטכנולוגיההעוסקות
בגנטיקהוישסיכוישהן,אוחברהזרה,תרצנהלרשוםפטנטעלגןבישראל.
המחוקקאינויכוללהעליםאתעינומהצורךברגולציהזו,שכןבדיקותגנטיות
יהפכובקרובלמאודפופולריותבעולםכולו,ובוודאישגםבמדינתישראל,
והסוגייהצפויהלצוףולעלותבכלמקרה.יתרעלכן,לטעמיראוילהסדיר
אתהסוגייהלמטרהנוספת:התווייתעמדתהמחוקקבכלהנוגעלסוגיות
גנטיות.אמנםבישראלמספרחוקיםהנוגעיםבסוגיותגנטיות.אךיחדעם
זאת,כיווןשתחוםהביוטכנולוגיהמתפתחבקצבמסחרר,איןליספקכי
המחוקקהישראליומערכתהמשפטהישראליתיידרשובשניםהקרובות
לסוגיותגנטיותשונותשיעוררומחדשאתהדיוניםוהויכוחיםהמוסריים,
האתיים,הדתייםוהפילוסופייםולכןזוהיהזדמנותעבורהמחוקקלהתוות
אתעמדתוהכלליתבנושאיםהללו.
יתרעלכן,חשיבותהסדרתהסוגייהעצומהבעיניי,שכןהגנוםהאנושיהוא
צופןבמלואמובןהמילה:הואצופןלחיים.ישנםטיעוניםרביםהתומכים
ברישוםפטנטיםעלגנים)וטיעונינגדרבים(אךלאאתמקדבהםבמאמר
זהמחמתקוצרהיריעה.עםזאת,חשובלילהדגישכיהטיעוןהעיקריבעיניי
התומךבכך,ולמעשהמהווהבסיסלמאמרזה,הואכיאםלאתינתןאפשרות
חוקיתסטטוטוריתלרשוםפטנטיםעלגנים,הרישלאתעמודלממציאכל
הגנהבפניאחריםשיבקשולעשותשימושבאותוגן.אףחברהלאתשקיע
משאביםבניסוייםשיביאולגילויגןמסויים,דברשעשוילהוותבסיסלבדיקות
שיאפשרוגילוימוקדםשלמחלהאואפילומניעתה,אםתדעשברגעשהשוק
יוקםויתייצבמתחריהיעשושימושבידעוזאתמבלישהשקיעוכללבפיתוח
ובמחקרהרלוונטי4.מחקריםמוכיחיםכיפטנטיםהםהדרךהטובהביותר
לכסותעלהוצאותהמחקרולהשיבאתההשקעהברבותהימים5.
הרפואההמולקולריתהיאהתקווהשלכולנולחייםטוביםואיכותייםיותר
ועלהמחוקקלתתדעתולכך.
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על-מנתלחקורלעומקאתסוגייתרישוםפטנטיםעלגנים,ישתחילהלהבין
מספרמושגייסוד.
התא):6(cellהואיחידתהמבנההביולוגיתשלכלהיצוריםהחיים.ישנם
יצוריםאשרבנוייםמתאאחדבלבד)למשלהסנדלית(אךלעומתזאת,גוף
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בפטנטוכךלמנועמחוליםטיפולרפואישעשוילרפאם.מכךאנימבקשת
להקישלסוגייתרישוםהפטנטיםעלגנים:מכיווןשידועכיוםשפיצוחהגנום
האנושייביאלאופציהלרפאמחלותקשות,כגוןסרטן,אלצהיימר,טייזקס,
אולפחותלמנועאותןבחוליםפוטנציאליים,הרישהרציונלהעומדמאחורי
העמדהשאינהמתירהרישוםפטנטיםעלגניםכמעטוזההלרציונלשעמד
לנגדעיניהםשלמחוקקיסעיף(1)7הנ"ללחוק.לאמור,רישוםפטנטעלגן
מסוייםיתןבלעדיותלבעלהפטנטלשניםארוכותועשוילמנועטיפולרפואי
בחוליםבמחלהשהגןאחראילה,ולוהיהשייךלכוליעלמא,עשוייםהיו
להירפא.מנגד,הפסיקהקבעהאתהחריגהמאפשררישוםפטנטיםעל
תרופותואףקבעהכיאיןלהחמירעםממציאשלתכשיררפואילשימוש
בבניאדם,יותרמכלממציאאחר16.
גםסעיף(2)7לחוקהקובעשזניצמחיםובעליחייםחדשיםלאיזכולקבל
פטנטאלאאםמדוברבאורגניזמיםמיקרו-ביולוגייםשלאהופקומןהטבע,
מסייעלהביןאתמגמתהמחוקק.ניתןלהביןמסעיף(2)7כיהמחוקקאינו
מעונייןבמתןפטנטלדברטבעי)"תגלית"(אךלעומתזאת,הואמוכןלתת
הגנתפטנטלאורגניזמיםשלאהופקומהטבע,אשרמתאימיםיותרלהגדרה
"המצאה".מכךניתןלהסיק,שאםהמחוקקמגדירצמחיםובעליחייםחדשים
למעשהכתגליתולאמוכןלהכירבפטנטעליהם,ייתכןואותוהגיוןחלגם
לגביגניםשגםהםאינםהמצאתהאדם.
במיליםאחרות,משניהסעיפיםהקטניםשלסעיף7לחוקהפטנטיםניתן
להסיקכימגמתהמחוקקאינהתומכתבמתןפטנטעלגנים,למרותשייתכן
וניתןלטעוןכיגןשבודדוטוהרבמעבדהיהיהפטנטביליאםנשווהאותו
לאורגניזםשלאהופקמןהטבע,המוזכרבסעיף,(2)7עלבסיסהעובדהכי
הואאינובמצבוהטבעיעוד.
ניתןלהוסיףולומרכיהעובדהשהחוקלאמתירמפורשותרישוםפטנטים
עלגניםהינהלמעשההסדרשליליולהסיק,בזהירות,כילאניתןלרשום
פטנטבישראלעלגנים.ישלזכורשמנגד,ניתןלטעוןכיהעובדהשהחוקלא
מתירמפורשותרישוםפטנטיםעלגניםאינההסדרשליליאלאלאקונה.
כאמור,חוקהפטנטיםהישראלינתוןלפרשנותוהואמאפשרפרשנויות
סותרות.מןהחוקלאעולהבבירורמהיעמדתהמחוקקבכלהנוגעלרישום
פטנטיםעלגנים.

הקובעאתגובהנווגןנוסףהקובעאתרגישותנולסוכר.עםזאת,מספרהגנים
הללומהווהכ4%-בלבדמרצףהDNA-שמצויבתאיגופינושכןזהבנוי
משלושהביליוןזוגותבסיסים)אדנין,טימין,ציטוזיןוגואנין(.רוב הDNA-
אינומייצגגניםאלאמקטעיםמקשרים,שתפקידםאינוידועעדיין,אך
ההנחההיאשבניגודלרצפיהגנים,איןהםמתורגמיםלחלבונים.מכיוון
שתפקידםשלשאר96%האחוזיםשלרצףהDNA-אינוידועכיוםלעיתים
הואנקרא","Junk DNAשלאבצדקלטעמי,שכןסבירשתפקידםיתגלה
בשלבזהאואחר.
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חוקהפטנטיםהישראליהינוחוקמשנתתשכ"ז).(1967לטעמי,דרושיםבו
מספרשינוייםשכןבחלקיםנכבדיםממנו,החוקאינומותאםלהתפתחויות
הטכנולוגיותשלימינו9.בהתאם,החקיקההישראלית,וחוקהפטנטיםבפרט,
מעולםלאטיפלומפורשותבסוגייתרישוםפטנטיםעלגנים.
עלאףהיעדרהשלהוראתחוקמפורשתבנושא,חובהלסקורולנתחאת
סעיפיהחוקהקייםעל-מנתלשלותמתוכואתעמדתוהאפשריתשלהמחוקק
הישראליביחסלסוגייהמשמעותיתזו.ניתוחסעיפיהחוקהרלוונטייםלא
רקיסייעבידילהגיעלמסקנהאודותהאפשרות/חוסרהאפשרותלרשום
בישראלפטנטכיוםעלגנים,אלאאףיעניקלימבטמעמיקיותרעלגישתו
הכלליתשלהמחוקק,דברשיסיעבידיבבואילהציעחקיקהנרחבתחדשה.
סעיף3לחוקהפטנטיםקובעמהיהמצאהכשירתפטנט
.3אמצאהכשירתפטנט-מהי?
אמצאה,ביןשהיאמוצרוביןשהיאתהליךבכלתחוםטכנולוגי,שהיאחדשה,
מועילה,ניתנתלשימושתעשייתיוישבההתקדמותהמצאתית-היאאמצאה
כשירתפטנט10.
במיליםאחרות,עלמנתשהמצאהתחשבלהמצאהכשירתפטנטהרישעליה
לעמודבתנאיםהבאים:המצאה;בתחוםטכנולוגי;חדשה;11מועילה;12
ניתנתלשימושתעשייתי;התקדמותהמצאתית13.עולהמןהאמור,כיתנאי
מקדמילהיותהמצאהפטנטביליתהואשאכןמדוברבהמצאה,להבדיל
מתגלית.המונח"המצאה"אינומוגדרבחוקמפורשות,אךמסעיף3ניתן
להביןכיהמצאההיא'מוצראותהליךהניתןליישוםאולשימוש'.תגלית,
לעומתזאת,היאתופעהקיימת,חוקטבעאואלגוריתם,עליהםלאניתן
לרשוםפטנטמפנישאלהשייכיםלציבורכולוולאניתןלקבלעליהםזכות
אישיתבלעדיתכמופטנט14.
מסעיףזהניתןלהסיקכיגניםאינםפטנטבילייםלפיהחוקהישראלימשום
שגןהואלמעשהתופעהקיימתבגוףהאדם,הואאינוהמצאתושלאדםאלא
תגליתו.אםמקבליםגישהזו,הרישמכיווןוהתנאיהראשוןלהיותהמצאה
פטנטבילית,היינולהיותה"המצאה",אינומתקיים,הרישהמשךבדיקת
התנאיםהנקוביםבחוקמתייתרתמאליה.
אתסעיף3לחוקהפטנטיםניתןלפרשגםבצורהאחרתשתצביעעלכך
שהמחוקקהישראלילמעשהכןמאפשררישוםפטנטיםעלגנים:גםאם
נקבלאתהאמירהשהגניםעצמםתגליתולאהמצאה,ניתןלטעוןכיהתהליך
שהביאלגילויהגן,בידודווטיהורוכןיזכהלהגנהפטנטביליתשכןגם"תהליך"
יכוללהיחשבלהמצאה,כאמור.לחילופין,ניתןלראותבגןהמטוהרוהמבודד,
שכעתמצויבמצבהלא-טבעישלו,כ"מוצר"חדשעליוניתןלתתפטנט.

אנימוצאתלנכוןלסקורבקצרהחקיקהישראליתנוספתהעוסקתבנושא
גנטיולנסותלשלותממנהאתעמדתהמחוקקהאפשריתעל-מנתלסייעלי
בהמשךבניסוחרגולציהמתאימה.
אדוןבחוקלאיסורהתערבותגנטית)שיבוטאדםושינויגנטיבתאירבייה(,
השתנ"ט.1999סעיף1לחוקקובעכי"מטרתהחוקלקבועתקופהשל5
שניםבהןלאיתבצעוסוגיםשלהתערבותגנטיתבבניאדםלשםבחינת
ההיבטיםהמוסריים,המשפטיים,החברתייםוהמדעייםשלסוגיהתערבות
אלהוהשלכותיהםעלכבודהאדם".אמנםישמרחקגדולביןשיבוטבני
אדםלביןרישוםפטנטיםעלגנים.למרותזאת,רואהאנימשמעותגדולה
בכךשהמחוקקאינוממהרלקבועהאםמותראואסור,אלאמעונייןבבחינת
כלההיבטיםהנוגעיםלעניין.ייתכןוראוילאמץגישהזוגםבכלהנוגעלרישום
פטנטיםעלגנים,אםכילתקופהקצרהיותר,לשםבחינתההשלכותהשונות.
הביקורתעלחוקזהגםכןמסייעתליבחיפושיאחררגולציההולמת:יש
הטועניםכיהחוקהנ"לעשוילפגועבהתפתחותהמדעהגנטיבארץבשל
האיסורהגורףשהואמציבוכיראויהיהלהתירבחוקהתערבותגנטיתלשם
מניעתמחלותאוטיפולבהן17.ייתכןוזוהגישהשישלנקוטבכלהנוגעלגנים
שכן,כפישהסברתי,מתןפטנטיםיקדםאתהמחקרוהפיתוחומטרהזו,
הטומנתבחובהאתהתקווהלריפוימחלותשונות,ראוילקדמה.

בהמשךסקירתהחוקלרמזיםגלוייםאוחבוייםאודותגישתושלהמחוקק
לסוגייההנדונה,ישלתתתשומתלבנרחבתלסעיף7הקובעסייגיםלמתן
פטנט:15
.7סייגלמתןפטנטים
עלאףהאמורבסעיף2לאיוענקפטנטעל-
.1תהליךלטיפולרפואיבגוףהאדם;
.2זניםחדשיםשלצמחיםאובעלי-חיים,זולתאורגניזמיםמיקרו-ביולוגיים
שלאהופקומהטבע.
משערתאניכיהמטרהבחקיקתסעיף(1)7הייתהשלאלאפשררישוםפטנט
עלתהליךרפואילטיפולבגוףהאדםבכדילאלאפשרלאדם/לחברהמסויימת
לזכותבמונופולעלהטיפוללמשךשניםארוכות,לדרושכסףרבעבורהשימוש
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הבסיסלדיניהפטנטיםבארה"במצויבחוקההאמריקאית,המעניקה
לקונגרססמכותלקדםולעודדהתקדמותמדעיתבאמצעותהענקתזכויות
בלעדיותלממציאיםעלהמצאותיהםוגילוייהם,לזמןמוגבל18.
ביסוסהאפשרותלרישוםפטנטיםעלתגליות)גנים?(,בראיהפסיקה:
מסורתארוכההיאבארה"בשתגליותמהטבעששונולמוצריםמועילים
וחדשיםהםפטנטביליים,למשל:
∞±

ÈËÙ

˘Ó

≥†Æלאמובנתמאליה):26(nonobviousעלההמצאהלהיותלאמובנת
מאליהבזמןהמצאתהכשהקריטריוןהואבעלמקצועסבירבתחום)כלומר
לאדברשאנשיםבעליהכשרהמתאימהיכלולהמציאבקלות(.
Æ¥מעשיות):27(enablementעלההמצאהלהיותמתוארתבפירוט
ובאופןברורבכדישאלהשעשוייםלהשתמשבהידעוכיצדלעשותזאת.

בפסק-הדין ,Parke-Davis & Co. v. H. K. Mulford Coמשנת
,1911אישרבית-המשפטהאמריקאימתןפטנטלאדםבשםטאקאמיין
שגילהאתהאדרנליןבדם.נימוקושלבית-המשפטהיהשטאקאמייןהיה
האדםהראשוןשהצליחלהעמידאתהאדרנליןלשימושולמחקרבאמצעות
הפרדתומשארהמרכיבים.החידושהיהשפטנטלאניתןעלהאדרנלין
כאדרנליןאלאעלצורתוהמבודדת,מחוץלגוף,בתנאיהמעבדהשיצרבעל
הפטנט,כלומרהפטנטניתןבשלהחידוששיצר19.
בפסק-הדין,Diamond v. Chakrabartyמשנת,1980ברובשל5
מול,4פסקבית-המשפטהעליוןשלארה"בכיבקטריהשהונדסהגנטית
למטרתשאיבתוניקויכתמישמן,וכמוהכלאורגניזםחימעשהידיאדם,
הינהפטנטבילית.בית-המשפטהעליוןהסבירכיבעודחוקיטבע,תופעות
פיזיותורעיונותמופשטיםאינםמושאלפטנט,מיקרו-אורגניזםחישהונדס
גנטיתבאופןלאטבעיכןזכאילקבלפטנטתחתסעיף101לחוקהפטנטים
האמריקאי,בקריטריוןשל"ייצור"או"הרכבשלחומר"20.
ביסוסהאפשרותלרישוםפטנטיםעלתגליות)גנים?(-בראיהחקיקה:
בארה"ב,כמובישראל,תופעותטבע,חוקיטבע,ורעיונותמופשטיםעקרונית
אינםפטנטביליים21.עםזאת,חוקהפטנטיםהאמריקאידווקאמתיר,תחת
מגבלותמסויימות,לרשוםפטנטגםעל"תגלית".החוקההאמריקאיתעצמה
השתמשהבמילה"תגליות"בבואהלהעניקלקונגרססמכותלקדםממציאים
)”the exclusive right to their respective writings and
”.(discoveriesלאזואףזו,אףהקונגרסעצמוקבעבסעיףההגדרות
)(100לחוקהפטנטים,כי"המצאההינההמצאהאוגילוי"22.

הנחיותמשרדהפטנטיםהאמריקאי)ינואר(2001
כברבשנת2000משרדהפטנטיםהאמריקאיאיפשררישוםפטנטעליותר
מ6,000-גנים,כאשר1,000מהםמהגנוםהאנושי.כאמור,רובוהמוחלט
שלהגנום)כ96%-ממנו(מהווהמקטעיDNAשתפקידםעדייןנסתרואילו
הגניםעצמםמהווים4%ממנובלבד.הטכנולוגיהשהתפתחהבעשורהאחרון
בעיקר,מאפשרתכיוםלגלותבמהירותובקלותאתהרצףהמדוייקשל
ה,DNA-בליכלצורךלדעתמראשאתתפקידו.רישוםפטנטעלאותם
מקטעיםשתפקידםאינוידועעשוילהניבלבעלהפטנטבהםרווחויתרון
גדוללכשתפקידםיתגלה28.
מטרותהמסמך:בשנת2001משרדהפטנטיםוסימניהמסחרהאמריקאי
)(USPTOהפיץמסמךמנחהבקרבבוחניבקשותהפטנטים,במטרה
לעצורנסיונותשלחברותלרשוםפטנטיםעלמקטעיDNAשתפקידםעדיין
לאנודע.לאזואףזו,מטרהמאודחשובהשלהנחיותאלוהייתהלהביא
למעשהלסיוםהויכוחהציבוריבשאלההאםמותרמעשית)ולאבהכרח
מוסרית(לרשוםפטנטעלגן.תשובתמשרדהפטנטיםהאמריקאיהייתה:
מותר,אךבתנאיםמסויימים.ישלצייןכימטרתההנחיותאינהלשנותאת
חוקהפטנטיםהאמריקאי,כפישפורטלעיל,אלאלהוסיףעליובלבד29.
ההנחיותקבעואתהתנאיםהבאים:
Æ±עלהגןנשואהפטנטלהיותמבודדממצבוהטבעיועליולעבורתהליךשל
טיהורשיפרידאותוממולוקולותאחרותהקשורותאליובאופןטבעי30.
≤Æבנוסף,כתנאילרישוםהפטנטישלהוכיחתועלת):(utilityאםכלבעל
מקצועסבירהיהמביןמיידמדועההמצאהמועילהעלבסיסמאפייני
ההמצאה,הרישהיאעומדתבקריטריוןהתועלת)31.(utilityמגישבקשת
הפטנטחייבלהוכיחשימושאמין,ספציפיוניכרשלהגןנשואבקשתהפטנט
)”.(”credible, specific and substantial useלפיכך,רצףגן
שתפקידואינוידוע,לאעומדבדרישהזוובוחןהפטנטיםנדרשלדחותאת
בקשתהפטנטלפיהחוקעצמו)סעיפים32.(112,101
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חוקהפטנטיםהאמריקאיאינומתייחסישירותלנושארישוםפטנטיםעל
גנים,אלאקובעתנאיםכללייםלכלבקשותהפטנט,החלותגםעלאלוהנוגעות
לגנים.החוקקובעכי'אדםשהמציאאוגילהתהליך,מכונה,תוצרת/ייצור
אוהרכבשלחומר,חדשיםושימושיים,אוכלשיפורחדשושימושיזכאי
לקבלפטנטבכפוףלתנאיםוהדרישותשבחוק')התרגוםשלי(23.פירוש
ההגדרותבסעיף":תהליך")(processמוגדרבחוקכ'תהליך,פעולהאו
שיטהכוללשימושחדשלתהליךידוע,מכונה,ייצור,הרכבשלחומר')ובמקור:
The term ''process'' means process, art or method,
and includes a new use of a known process, machine,
.24(manufacture, composition of matter, or material.
"הרכבשלחומר"מתייחסל'הרכביםכימייםועשוילכלולערבובשלחומרים
ואףתרכובותכימיותחדשות'.נראהשבמקרהשלגניםהחלופהשל"הרכב
שלחומר"מתאימהיותרמשארהחלופות.
כלומרבפירושיעדעתהנראהשסעיףזהלחוקהאמריקאיאינומונערישום
פטנטעלגן.
אךישלזכורשבסעיףעודשניתנאיםמצטברים:עלאותההמצאה/תגלית
להיותחדשהושימושית.החידושהעיקריבסעיףזה,לדידי,היאדרישת
השימושיות:הסעיףלמעשהעושהשנידבריםבכלהנוגעלרישוםפטנטים
עלגנים:
.1מאפשר)לאבמישרין,ולכןניתןלטעוןשהואלמעשה"אינומונע"(,בכפוף
לעמידהבשארתנאיהחוק,רישוםפטנטיםעלגניםחדשיםשתפקידםידוע
)שימושיים(.
.2אינומאפשררישוםפטנטעלמקטעיDNAשתפקידםאינוידוע.
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הרגולציההמוצעתלהלןמתבססתעלהחוקהקיים.היאמתבססתעל
הרציונליםהעומדיםמאחוריחוקהפטנטיםהישראליועלעמדותהמחוקק
האפשריותכפישעלומןהניתוחלעיל.הרגולציהמתחשבתגםבבעייתיות
שלנושאזהבמיוחדבישראל,בהקיימיםחוגיםדתייםשונים.
‰ÈˆÏÂ‚¯‰†˙Úˆ‰
ישנוצורךבהקמתועדה,בציפיהשתמליץעלחקיקהשתשההכלדיון
בבקשותפטנטהעוסקותבגנים:ראשית,מכיווןשמדוברבסוגייהשעלולה
לעוררויכוחציבורינרחבבישראל,הרישלדידי,עלהמחוקקלהקיםועדה
שתדוןבכלההיבטיםהמוסריים,האתיים,הרפואיים,המשפטיים
והפילוסופייםשלהסוגייה.ישנהחשיבותגדולהלכךשהמחוקקיביעבפני
הציבוראתמוכנותולדוןבנושאולפיכךלדידיישלהוסיףלחוקהפטנטים
הקייםסעיףשישההאתהדיוןבבקשותפטנטיםעלגניםויהיהבתוקףעד
קבלת/דחייתמסקנותהועדהעל-ידיהמחוקק.כמובןשתקופתהדיוןבועדה
צריכהלהיותקצרהככלהניתן,על-מנתשלאלהשהותיתרעלהמידהאת
רישוםהפטנטיםבישראל.
∫ÚˆÂÓ‰†ÛÈÚÒ‰†ÁÒÂ
נקבעתבזאתתקופהשלXשנים/חודשיםבהןלאתורשנההגשותבקשות
פטנטעלגניםבישראלולאיתבצעדיוןבהןעל-ידירשםהפטנטיםוזאתעד
לקבלתמסקנותהועדההמיוחדתשתוקםלשםבחינתההיבטיםהמוסריים,
המשפטיים,החברתייםוהמדעייםשלסוגייהזו.
∫˜ÂÁÏ†≥†ÛÈÚÒ†ÔÂ˜È˙Ï†‰Úˆ‰
באםתחליטהוועדהשישמקוםלאפשררישוםפטנטיםעלגניםבישראל,
הרישהדברמצריךשינויהחקיקההקיימת.התיקוןיופיעמודגשעםקומתחת

כעתישלבדוקאתסעיפיחוקהפטנטיםהאמריקאיהאחרים,הרלוונטיים
לענייננו.
משרדהפטנטיםקבעבסעיפים102ו103-אתהקריטריוניםשהמצאהחייבת
לעמודבהםעל-מנתלהיותפטנטבילית:
Æ±תועלת):(utility/usefulnessההמצאהצריכהלהיותמועילהבמובן
פרקטי)הממציאצריךלהצביעעלכךשההמצאהשימושיתוכיצדהיאמועילה,
למשלגןXמועיללמציאתתרופהלמחלה.(Y
≤Æחידוש):25(noveltyעלההמצאהלהוותחידושבתחומה)המצאהשלא
הייתהידועה,לאהייתהבשימושלפניכן,לאנרשםעליהכברפטנטוהיאלא
פורסמהבכתב(.
±±
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ובכךיסדיראתהסוגייהאחתולתמיד.לאזואףזו,רואהאניחשיבותבכך
שהמחוקקיתווהאתעמדתובכלהנוגעלנושאיםרגישיםומעוררימחלוקת
כגוןרישוםפטנטיםעלגניםמראש,בכדישיהיהלו,ולבתיהמשפט,קליותר
בעתידכאשריתעוררבפניהםנושאגנטיקשהיותרכגון-שיבוט.
לדידי,רישוםפטנטיםעלגניםצריךשיהיהחוקיואפשריבכלהעולם,ובפרט
בישראל.הגנטיקהופענוחהצופןהאנושיטומניםבחובםאוצרגדול:סבל,
מחלותקשות,איכותחייםירודהוכאב,העלמתםאוהפחתתםבצורה
משמעותיתבאמצעותהרפואההגנטיתהחדשהשתהיהממשיתואפשרית
בזכותפענוחהגנוםהאנושי,עוליםעלכלטיעוןהמתנגדלרישוםפטנטיםעל
גנים33.
המחקרהנ"למצריךהשקעתמשאביםאדירה,השקעתזמןומאמציםרבים.
החששהואכיהמחקריתעכב,אוכלללאייעשה,באםלאיינתנופטנטים
לחברותהמשקיעותבגילויגןכזהאואחרומתכננותלפתחבדיקותו/או
תרופותעלבסיסאותוגן.
במיליםאחרות,ולסיכום,באיזוןביןכלהטיעוניםוהגישותהשונות,גובר
האינטרסלרפאולמנועמחלותגנטיותקשות,לקדםאתהרפואהואת
איכותהחייםשלהאנושות.בכדילעודדאתהמחקרבתחום,ישלאפשר
רישוםפטנטיםעלגניםולתקןאתחוקהפטנטיםהקייםבהתאם

)כלהשארזההסעיףהמקוריבחוק(:
≥øÈ‰Ó†≠†ËËÙ†˙¯È˘Î†‰‡ˆÓ‡†Æ
אמצאהאותגלית,ביןשהיאמוצר,ביןשהיאתהליךוביןשהיאהרכבשל
חומר,בכלתחוםטכנולוגי,שהיאחדשה,מועילה,ניתנתלשימושתעשייתי
אורפואיוישבההתקדמותהמצאתית-היאאמצאהכשירתפטנט,בכפוף
לסייגיםהמצויניםבסעיף.7
באםיתקבלתיקוןזהלסעיף,המשמעותהיאשגן/רצףגנטי,אפילואםהוא
נחשבלתגלית,יוכללהיכללבהגדרהשל"הרכבשלחומר"ואםיוכחכיהוא
חדש,מועילוהואניתןלשימושתעשייתיאורפואי)לטיפולוריפוי(והואאף
נחשב)עלאףהיותותגלית(למתקדםהמצאתית,ניתןיהיהלקבלפטנטעל
אותוגן.כמוכן,הסעיףלמעשהמונערישוםפטנטיםעלמקטעיDNA
שתפקידםאינוידועשכןהסעיףהמוצעדורשלהראותשהרצף"מועיל".
הבעייתיותבהצעתתיקוןזו:כמובןשתיקוןשכזהעלוללעוררמספרבעיות.
ראשית,הכללתהמונח"תגלית"בחוקהפטנטיםהישראליעלוללפתוחפתח
להצפתרשםהפטנטיםבבקשותפטנטעלתגליותשונות.לאזואףזו,למרות
התוספתבסוףהסעיףהקובעכילמרותהרחבתהסעיףלאניתןיהיהלרשום
פטנטעלתהליךלטיפולרפואיבגוףהאדם,הרישהכללתהמושג"שימוש
רפואי"גםכןמעדנתומרככתאתשפתוהנוקשהשלהחוקהקייםואניחוששת
מניצוללרעהשלסעיףזה,למרותשסעיףדידומהקייםבארה"ב.
הפתרון:ישנםשניפתרונותאפשרייםאשרדומיםלכאורהאחדלשניאך
למעשההםשונים.
„Á‡†ÔÂ¯˙Ù†Æ±הואלהוסיףסעיףנוסףלחוק,בנוסףלתיקוןסעיף.3הסעיף
הנוסףינוסחכך:
)א(רישוםפטנטעלגןאועלרצףגנטיייעשהרקכאשרהגןנשואהפטנט
מבודדממצבוהטבעיועברתהליךשלטיהורכךשיופרדממולוקולותאחרות
הקשורותאליובאופןטבעי.
)ב(נוסףעלדרישותהחוקהקבועותבסעיף,3מגישבקשתהפטנטחייב
להוכיחשימושספציפיומשמעותישלהגןנשואבקשתהפטנט.
≤È˘‰†ÔÂ¯˙Ù‰†Æשאנימציעה,יכוללהתאיםמאודופחותלסבךאתחוק
הפטנטיםהקיים.אךעםזאת,הואעלוללסבךאתהמחוקקואתבתי-המשפט
מפנישלאיהיהמתואםלסעיף3שלאמתירמפורשותרישוםפטנטעלתגלית.
הפתרוןהינושלאלשנותכללאתסעיף3אלאלהוסיףסעיףחדשלגמרי
לחוקהפטנטיםהקיים:
)א(עלאףהאמורבסעיף,3רישוםפטנטעלגןאועלרצףגנטייתאפשרלפי
חוקזהובתנאישהגןנשואהפטנטהינובמצבמבודדומטוהרממצבוהטבעי
בגוףהאדםבאופןשהואמופרדממולקולותאחרותהקשורותאליובאופן
טבעי.
)ב(עלמגישבקשתהפטנטלהוכיחכיזיההרצףגנטיחדש,לפרטוולתארו.
נוסףעלכך,עלמגישהבקשהלהוכיחכיברצףהחדשישהתקדמותהמצאתית
שלממשוכיהתגליתאינהמובנתמאליה.
)ג(מגישבקשתהפטנטחייבלהוכיחשימושרפואיאומחקריספציפי
ומשמעותישלהגןנשואבקשתהפטנט.
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כמוכן,שינוינוסףשייתכןוכדאישהמחוקקייתןאליואתדעתו,הואתיקון
סעיף7הקובעחריגים,במטרהלהסירספקבכלהנוגעלחוקיותרישום
פטנטיםעלגנים.הסעיףכמובןיהיהרלוונטיונחוץיותרבהצעתהחקיקה
הראשונהשליופחותנחוץבאםיחוקקסעיףהקובעמפורשותשניתןלרשום
פטנטעלגן:
.7סייגלמתןפטנטים
עלאףהאמורבסעיף2לאיוענקפטנטעל-
)(1תהליךלטיפולרפואיבגוףהאדם,אךלהוציאמתןפטנטעלגןאועלרצף
גנטיכפישנקבעבסעיף/Xבהתאםלסעיף3לחוק.
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היעדררגולציהבישראלבנושאכהרלוונטיהמצויבמרכזהשיחוהויכוח
העולמי,מוביללמצבמשפטיחסרושאינותקין,במיוחדלאורהעובדהכי
סבירמאודשלאירחקהיוםבוסוגייתרישוםפטנטיםעלגניםתתעורר
בישראל.מטרתיהסופיתהייתהלהציערגולציהאפשריתשיאמץהמחוקק
≤±

עודעלסלרהועלהמוסדהלאומילחקרהגנוםהאנושי,הויכוחיםביניהםושיטותיהם
השונותלמיפויהגנוםראה:
http://www.hayadan.org.il/BuildaGate4/general2/data_card.
php?U=no
http://www.celera.com/celera/history
http://www.snunit.k12.il/seder/dna/project.html
American Medical Association:
http://www.amaassn.org/ama/pub/category/2314.html
Lisa Feisee, “Gene patenting: A threat to the development of
”?molecular diagnostics
http://www.devicelink.com/ivdt/archive/00/11/005.html
http://www.hs.ph.biu.ac.il/library/mtblsm.shtml
http://www.hs.ph.biu.ac.il/library/mulg.shtml
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=2413
Society Religion and Technology Project of the Church of
Scotland- http://www.srtp.org.uk/scsunpat.shtml
חוקהפטנטים,התשכ"ז,1967-סעיף.3
שם,סעיף,4ולחריגיםראהסעיף.6הדרישההיאלחידושאוניברסלי.
ע"א,665/84סאנופינ'אוניפארם,פ"דמא),729(4בעמ'.742כאשרמדוברבתועלת,
הכוונהאינהלשאלההאםההמצאהמועילהלחברה,האםהיאתורמתתרומהאיכותית
לחברה,אלאהאםהיאיכולהלמלאאחרמהשהממציאהבטיחשהיאתעשה.
חוקהפטנטים,לעילהערה,10סעיף.5ישלבחוןזאתמולבעלמקצועממוצעבתחום
הרלוונטי.
פטנטים-אתרהביתשלהיזמיםבישראלhttp://www.:
patentim.com/forum_articles.asp?Fnumber=12&ArticleD=41
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