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חוק בתי המשפט )תיקון מס' 74(, התשע"ד-2014*

בחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 6, 1 תיקון סעיף 6
אחרי פסקה )3( יבוא:

")3א( לפחות אחד מנציגי שופטי בית המשפט העליון בוועדה, לפחות אחד מנציגי 
הממשלה בוועדה, לפחות אחד מנציגי הכנסת בוועדה ולפחות אחד מנציגי לשכת 

עורכי הדין בוועדה יהיו נשים;" 

הוראות סעיף 6)3א( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, יחולו החל מהבחירות 2 הוראת מעבר
הקרובות של נציגים לוועדה כאמור באותו סעיף 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ני לב י  פ י צ
שרת המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק הפטנטים )תיקון מס' 11(, התשע"ד-2014*

בחוק הפטנטים, התשכ"ז-1967 1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 64א -1 תיקון סעיף 64א

אחרי ההגדרה "חומר" יבוא:  )1(

""היתר שיווק" - היתר לשיווק תכשיר רפואי או ציוד רפואי המוגנים על ידי 
פטנט ייחוס;";

אחרי ההגדרה "הפטנט הבסיסי" יבוא:  )2(

""מדינה אירופית מוכרת" - מדינה מהמדינות המנויות בחלק ב' של התוספת 
הראשונה;";

אחרי ההגדרה "פטנט ייחוס" יבוא:  )3(

""צו להארכת פטנט ייחוס" - צו או אישור המורה על הארכה, ביום אחד או יותר, 
של תוקף פטנט ייחוס ביחס לתכשיר רפואי המכיל את החומר או ביחס 

לציוד רפואי, המוגן על ידי פטנט הייחוס, שמתקיים לגביו אחד מאלה:

 ,)Patent Term Extension( הוא ניתן בארצות הברית של אמריקה  )1(
ותקופת תוקפו נקבעת על ידי הגורם המוסמך לכך לפי החלק של תקופת 
הבחינה לצורך מתן היתר השיווק הראשון בידי הרשות המוסמכת למתן 
היתרי שיווק, שחל לאחר מתן פטנט הייחוס, בניכוי תקופות שלגביהן 
נקבע כי מבקש צו ההארכה לא נהג בהן בדחיפות הראויה במהלך תקופת 
הבחינה האמורה, ובתוספת מחצית מתקופת הניסויים הקליניים בתכשיר 

הרפואי או בציוד הרפואי המוגנים על ידי פטנט הייחוס;

התקבל בכנסת ביום י"ט בשבט התשע"ד )20 בינואר 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 682, מיום ט"ו באייר התשע"ב )7 במאי 2012(, עמ' 792 

ס"ח התשכ"ז, עמ' 148; התשע"ב, עמ' 54   1

התקבל בכנסת ביום י"ט בשבט התשע"ד )20 בינואר 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 529, מיום ו' בטבת התשע"ד )9 בדצמבר 2013(, עמ' 25 

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשע"ד, עמ' 137   1

ספר החוקים 2430, כ"ו בשבט התשע"ד, 2014 1 27


