קבוצת ריינהולד כהן
ריינהולד כהן ,קבוצת הקניין הרוחני הוותיקה והגדולה ביותר בישראל ,מתמחה ברישום ,הגנה ,בדיקת נאותות,
אכיפה ,חידושים ,חוות דעת ,ליטיגציה ,רישוי ומסחור של זכויות הקניין הרוחני בכל התחומים ,לרבות פטנטים,
סימני מסחר ,מדגמים ,זכויות יוצרים ,בדיקות חופש פעולה וזכויות מטפחים.
הקבוצה כוללת את משרד עורכי הפטנטים ריינהולד כהן ושותפיו ואת משרד עורכי הדין גילת ,ברקת ושות'.
העבודה הסינרגטית בין עורכי הפטנטים לעורכי הדין מאפשרת לקבוצת ריינהולד כהן להציע פלטפורמה ייחודית ויעילה,
המפיקה את המרב מהקניין הרוחני של לקוחותיה ,ובה בעת מאפשרת את ההגנה הטובה ביותר על נכסיהם.
קבוצת ריינהולד כהן מונה כ 250-עובדים ,מהם למעלה מ 70-עורכי פטנטים ועורכי דין.
קבוצת ריינהולד כהן וצוותה המקצועי נהנים ממוניטין רב שנים של מצוינות בתחום הקניין הרוחני בקרב הקהילה המקצועית
העולמית ,ומדורגים בקבוצות האיכות הגבוהות ביותר במדריכים בינלאומיים ומקומיים כגון:
Managing Intellectual Property, Legal 500, IAM1000, IAM300, Chambers & Partners, Who's Who Legal, WTR1000,
Expert Guides, D&B and BDI.

מחלקות
הקבוצה
 מחלקת מדעי חיים וכימיה  -כוללת עורכי פטנטים ,שרובם בעלי תארים אקדמיים מתקדמים ,תואר שני ושלישי (,)Ph.D
אשר צברו ניסיון רב בשירות לקוחות ישראלים ובינלאומיים .התחומים המטופלים במחלקה :ביוטכנולוגיה ,מכשור רפואי,
ביולוגיה מולקולארית ,תכשירים רפואיים ,כימיה אורגנית ואנאורגנית ,ננוטכנולוגיה ,ביוכימיה ,רוקחות ,חקלאות ,תעשיית מזון,
דיאגנוסטיקה ,המצאות "ירוקות" ועוד.
 מחלקת הייטק  -כוללת עורכי פטנטים בעלי השכלה אקדמית רב-תחומית ומשפטית וניסיון רב בתפקידי פיתוח בחברות
מובילות בתעשייה .המחלקה מטפלת בהמצאות בתחומים מגוונים ,לרבות מחשוב (תוכנה וחומרה) ,המצאות מבוססות
מחשב ,הנדסת חשמל ,אלקטרוניקה ,אלקטרואופטיקה ,תקשורת ,אינטרנט ,שיטות עסקיות מבוססות מחשב ,טכנולוגיות
אחסון מידע ועוד.
 מחלקת מכניקה וטכנולוגיה  -כוללת עורכי פטנטים בעלי התמחויות טכניות שונות ,אשר רכשו ניסיון רחב במקצועותיהם
ובתחום הקניין הרוחני כאחד במהלך לימודיהם הפורמאליים ,וכן בעבודה בתחומי הטכנולוגיה והמכאניקה השונים ובניהול
תיקי פטנטים .עיקר עיסוקה של המחלקה נוגע להמצאות בעלות אופי מכאני או הנדסי .התחומים המטופלים במחלקה:
הנדסת מכונות ,הנדסת רכב ,הנדסה אווירונאוטית ,הנדסה ימית ,אופטיקה ,ציוד ומכשור רפואי ,ציוד חקלאי והנדסי,
טכנולוגיה חקלאית וטכנולוגיות מים ,מוצרי צריכה ,הנדסת חומרים ,ניטול ואריזה של סחורות וחומרים ,טכנולוגיות צבאיות
ועוד.
 מחלקת פיסיקה  -כוללת עורכי פטנטים עם רקע וניסיון אקדמי ותעשייתי בתחומי הפיסיקה השונים בהנדסת חשמל,
באופטיקה ועוד .עיקר עיסוקה של המחלקה הוא במתן שירותי פטנטים מתקדמים ללקוחות בתחומי האופטיקה ,אלקטרו-
אופטיקה ,אקוסטיקה ,הנדסת חשמל ,תקשורת אופטית ,אחסון מידע אלקטרוני ואופטי ,טכנולוגיות המבוססות על מוליכים
למחצה ,מכשור רפואי ,ננוטכנולוגיה ועוד.
 מחלקת מכשור רפואי  -תחום המכשור הרפואי מבוסס על טכנולוגיות המשלבות תחומי ידע מגוונים ,לרבות הנדסה ,מדעי
החיים ,פיסיקה ,אלקטרוניקה ,מדעי החומר ,תוכנה ,רוקחות ואחרים .על כן ,השירות ללקוח בתחום זה דורש גישה
רב -תחומית .כדי לתת מענה מקיף ומתאים לצורכי מיזם שעניינו מכשור רפואי ,אנו מגבשים עבור הלקוח או המיזם צוות
רב-תחומי מנוסה של עורכי פטנטים עם רקע מקצועי התואם לצורכי המיזם.
 מחלקת סימני מסחר  -עוסקת ברישום ובתביעות בנושאי סימני מסחר וסימני שירות בישראל ובחו"ל ,מעניקה שירותי ייעוץ
בנושאי אסטרטגיות סימני מסחר ,עורכת חיפושים וניתוחים בתחום זה ,עורכת מעקב על סימני מסחר ומטפלת בהליכי
ליטיגציה ועוד.
 מחלקת מדגמים  -מתמחה בייעוץ ללקוחות על הדרכים הטובות ביותר להגנה על מדגמים ,בבחירת השיטה והאסטרטגיה
המתאימות ביותר להגשת בקשה למדגם ,לעיתים תוך הגנה במקביל גם על פטנט באותו עניין ותוך שיקול כלל ההיבטים
הקשורים בהגנה על הזכויות ובאכיפתן.

קבוצת ריינהולד כהן
גילת ,ברקת ושות' ,עורכי דין
משרד עורכי דין גילת ,ברקת ושות' הנו מבין המשרדים המובילים בישראל בתחומי הליטיגציה וההגנה המשפטית על זכויות
הקניין הרוחני של פטנטים ,טכנולוגיות ,מותגים ,עיצובים ,יצירות והמצאות.
במהלך שנות פעילותו צבר משרד גילת ,ברקת ושות' ניסיון ומוניטין רב בייצוג חברות מקומיות ובינלאומיות בתחומי התמחותו,
ובכלל זה ליטיגציה בהקשר לפטנטים ,סימני מסחר ,הגנה על מדגמים וזכויות יוצרים ,ליווי הסכמים ועסקאות בעלות היבטים
בתחומי הקניין הרוחני ,הסכמי פיתוח ,הסכמי רישיון ,הסכמים לרכישת ידע ,הסכמים עם ארגוני יוצרים לגבייה קולקטיבית,
אכיפה של זכויות קניין רוחני בבתי משפט למניעת ייבוא והפצה של חיקויים וזיופים ,הסכמי השקעה בחברה ,התקשרות עם
המדען הראשי או גופים ממנים אחרים ,הסכמי סודיות ,הסכמי שיווק והפצה ,דיני אינטרנט ,וכן שיתופי פעולה אסטרטגיים עם
חברות בחו"ל.
המשרד מעניק ללקוחותיו שירותים בתחומי משפט נוספים כגון ,דיני תחרות ,הגבלים עסקיים ,דיני קניין ,ומייצג בהצלחה את
לקוחותיו בפני בתי המשפט בישראל ומול רשם הפטנטים ,המדגמים וסימני המסחר.
למשרד ניסיון מצטבר רב שנים בניהול תיקי ליטיגציה ,כמו גם בליווי עסקאות מסוגים רבים .עורכי הדין של המשרד לקחו חלק
בשנים האחרונות בתיקים רבים ,מהחשובים ביותר בבתי המשפט בישראל בתחום הקניין הרוחני ,ובכלל זה בבית המשפט
העליון.
המשרד מונה  24עורכי דין ,חלקם בעלי הסמכה אקדמית כפולה ,הן במשפטים והן בתחומי המדעים .ההבנה המשפטית
העמוקה לצד הכרה של תחום המדעים מאפשרים בחירה והתאמה מדויקת ואופטימאלית בין הכלים המשפטיים הנדרשים
להגנה על נכסיו הרוחניים של הלקוח לבין הצרכים העסקיים-האסטרטגיים שלו.
שותפי המשרד מפרסמים מאמרים במגזינים בינלאומיים ,ולאחרונה חיברו יחד ספר חדש בנושא "דיני קניין רוחני בישראל"
( .)2013הספר מהווה כרך באינציקלופדיה המשפטית הבינלאומית של ההוצאה לאור הידועה "."Kluwer Law International

לקוחות
קבוצת ריינהולד כהן גאה במגוון הרחב של לקוחותיה ,בהם חברות רב-לאומיות הפועלות בישראל ,חברות ישראליות גדולות,
חברות בורסאיות (בנאסד"ק ובבורסות נוספות) ,מוסדות אקדמיים ,חברות הזנק (בשלבים שונים) ,חברות בינוניות ,משקיעים
פרטיים וגופי השקעה ,מדענים ,יזמים וממציאים פרטיים.
בין לקוחותינו ישנם גם חברות ותאגידים בינלאומיים בחו"ל (חלקן חברות  )Fortune 500שבחרו בנו ישירות לערוך עבורם
בקשות פטנט ו לבצע עבורם פעילויות מקצועיות אחרות מחוץ לגבולות ישראל .בחירה זו מקורה בהכרה במקצועיות ,בטווח
הגדול של המומחיות שלנו בתחומים השונים של הקניין הרוחני וברמת השירות הגבוהה.
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