קראו את הקטע ,וענו על השאלות שאחריו.

יש לי פט ט עולמי
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על פי כתבה מאת אהוד שור" ,עי יים" ,גיליון  ,26ובמבר 2000
"מה ההבדל בין "יש לי רעיון" לבין "יש לי פט ט"? בדיבור היום-יומי המילה
"פט ט" היא מילה רדפת ל"רעיון חכם" .אבל האמת היא שפט ט הוא דרך
משפטית להגן על רעיון מפ י ג בה.
לא על כל רעיון מג ים מפ י ג בה .יש רעיו ות שמ סים להפיץ דווקא אותם ככל
האפשר .אם למישהו יש רעיון טוב או עצה טובה שיסייעו לפתור את בעיות
החי וך במדי ה או לעזור לחתולי הרחוב ,הוא י סה להפיץ אותם בכל דרך ולספר
עליהם למי שקובע בע יי ים האלה ,ולא ישמור אותם בסוד ,כי איך יועיל הרעיון
אם הוא יישאר סודי?
אבל יש רעיו ות שצריך להגן עליהם כדי לעזור לממציאים שלהם להרוויח כסף
מהם .כדי לעודד את הממציאים לשתף אות ו בחידושים שלהם ,המדי ה מגִ ה על
רעיו ותיהם פרק זמן מסוים )בדרך כלל שבע עשרה עד עשרים ש ה( .בזמן הזה,
כל מי שרוצה להשתמש ברעיון של הממציא ,צריך לקבל את הסכמתו ,ועל-פי רוב
גם לשלם לו תמורת השימוש בהמצאתו .בתמורה להג ה הממציא חייב לגלות את
המצאתו למשרד הפט טים .הממציא צריך לתאר בפירוט רב את המצאתו ואת
הבעיה שהיא פותרת ,ולהסביר מדוע הפתרו ות הקיימים אי ם מספקים ,ואיך
לייצר את מה שהוא המציא.
יש בעולם כמה מיליו י פט טים .כמה מהם מורכבים ומסובכים ,כמו הטלוויזיה,
מ ועי חשמל זעירים או תרכובות כּימיות ותרופות מיוחדות ויקרות .אבל יש גם
פט טים שימושיים ופשוטים ,שכדי להמציא אותם ולייצור אותם אין צורך בצוות
גדול ויקר או בלימודים ממושכים .למשל ,על מהדק ייר רשום פט ט )ולכן
הממציא מרוויח מכל מהדק ייר שא ח ו מכופפים או זורקים לפח( ,וכך גם על
מחזיק מפתחות ,על סימ ייה לספרים ,על מחזיק לסבון ועוד.
ממציאים חייבים לשמור בסוד את הרעיון שלהם עד שיגישו את בקשתם לרשום
עליו פט ט .הסוד חייב להיות מוחלט :לממציא אסור לגלות אותו לאיש ,כי אם
הוא יספר אותו לאדם אחר והרעיון יתפרסם ,הוא לא יוכל לרשום עליו פט ט,
וקרוב לוודאי שלא ירוויח ממ וּ כסף.
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קשה לשמור על סודיות של המצאות מסובכות .בדרך כלל צריך להתייעץ עם
מומחים ולבדוק את הערך הכלכלי של ההמצאה .למשל ,לא כדאי לפתח המצאה
שתעלה מיליון שקל .אחרי התייעצות צריך למצוא מממ ים .הדבר מחייב לחשוף
לפחות חלק מהרעיון .החשיפה מסכ ת את האפשרות לרשום פט ט .לכן הממציא
" קרע" בין הצורך לשמור בסוד מוחלט כל פרט ה וגע להמצאה לבין הצורך
החשוב לא-פחות לשתף מומחים אחרים בהמצאה .ההחלטה מה לעשות אי ה
קלה .אבל מי אמר שחייהם של ממציאים קלים?

יש לי פט ט עולמי – משימות
.1

ציי ו שתי אפשרויות להסבר מהו "פט ט".
____________________________________________________
____________________________________________________

.2

ציי ו שתי פעולות שיש לבצע כדי להשתמש בפט ט של מישהו.
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

.3

בשורה  8מצויות שתי מילות קישור .מהן? _____________________ ,
החליפו כל אחת מהן במילת קישור רדפת.
____________________________________________________

.4

מה תפקיד הסוגריים בשורה ?10
____________________________________________________
____________________________________________________
מדוע קשה לשמור על סודיות של המצאות מסובכות?
____________________________________________________
____________________________________________________
ציי ו ש י פט טים מורכבים וש יים שימושיים ופשוטים ,המצוי ים במאמר.

.5

.6
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