.6

סעיף 15א לחוק שירות המדינה )מינויים( ,התשי"ט.191959-

.7

סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האשה ,התשי"א.201951-

.8

סעיפים  42ו–42א לחוק שירות התעסוקה ,התשי"ט) 211959-להלן  -חוק שירות התעסוקה(,
וסעיף 64א לחוק שירות התעסוקה ,לענין סעיף  42לחוק האמור.

.9

חוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין(,
התשנ"ז - 221997-לענין תלונה לפי החוק האמור שענינה הפרת הוראה לפי חקיקת
השוויון בעבודה".

.7
התחילה( ,ובלבד שיום התחילה לא יהיה מאוחר מיום י' בטבת התשס"ז ) 31בדצמבר .(2006

תחילתו של חוק זה ביום שיקבע שר התעשיה המסחר והתעסוקה בצו )להלן  -יום תחילה

אריאל שרון
ראש הממשלה
משה קצב
נשיא המדינה

אהוד אולמרט
שר התעשיה המסחר והתעסוקה
ר א וב ן ר יב ל י ן
יושב ראש הכנסת

__________
19
20
21
22

ס"ח התשי"ט ,עמ' .86
ס"ח התשי"א ,עמ' .248
ס"ח התשי"ט ,עמ' .32
ס"ח התשנ"ז ,עמ' .66

חוק הפטנטים )תיקון מס'  ,(7התשס"ו*2006-
.1
"הפטנט הבסיסי" יבוא:

בחוק הפטנטים ,התשכ"ז) 11967-להלן  -החוק העיקרי( ,בסעיף 64א ,אחרי ההגדרה תיקון סעיף 64א

""מדינה מוכרת"  -מדינה המנויה בתוספת הראשונה;
"פטנט ייחוס"  -פטנט כלשהו במדינה מוכרת המגן על החומר ,על התהליך לייצור
החומר או על השימוש בחומר ,או על התכשיר הרפואי המכיל את החומר ,או על
התהליך לייצור התכשיר הרפואי המכיל את החומר ,או על הציוד הרפואי ,אשר
נתבע בפטנט בסיסי במדינת ישראל ,בין אם הפטנט האמור מקביל לפטנט הבסיסי
ובין אם לאו;
"רישוי"  -כהגדרתו בסעיף 54א".
.2

בסעיף 64ג לחוק העיקרי ,אחרי סעיף קטן )ד( יבוא:

תיקון סעיף 64ג

")ה( הרשם יפרסם ברשומות ,סמוך ככל האפשר לאחר הגשת בקשה למתן צו הארכה,
הודעה על הגשת הבקשה; ההודעה תכלול את שם המבקש ,תאריך הבקשה ומספר
הפטנט הבסיסי שלגביו התבקש צו הארכה".
__________
* התקבל בכנסת ביום כ' בכסלו התשס"ו ) 21בדצמבר  ;(2005הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,187 -מיום כ"ח בסיון התשס"ה ) 5ביולי  ,(2005עמ' .1002
 1ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;148ס"ח התשס"ב ,עמ' .424

ספר החוקים  ,2048ג' בטבת התשס"ו3.1.2006 ,
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תיקון סעיף 64ד

.3

תיקון סעיף 64ה

 .4בסעיף 64ה לחוק העיקרי ,במקום "בהתאם לבקשה" יבוא "ועל התקופה שבה יעמוד הצו
בתוקפו".

תיקון סעיף 64ו

 .5בסעיף 64ו לחוק העיקרי ,אחרי "למתן צו הארכה" יבוא "או לענין תקופת תוקפו של צו
הארכה" ובמקום "על הכוונה ליתן צו הארכה" יבוא "לפי הוראות סעיף 64ה".

תיקון סעיף 64ז

 .6בסעיף 64ז לחוק העיקרי ,אחרי "שלא לתת צו הארכה" יבוא "או לשנות את תקופת
תוקפו של צו הארכה כפי שהתבקש בבקשה למתן הצו" ובסופו יבוא "למתן הצו או לתקופת
תוקפו ,לפי הענין".

תיקון סעיף 64ח

.7

תיקון סעיף 64ט

 .8בסעיף 64ט)א( לחוק העיקרי ,במקום הסיפה החל במילים "לתקופת הארכה הניתנת"
יבוא "לתקופת ההארכה הקצרה מבין תקופות ההארכה שניתנו לפטנט ייחוס במדינות
המוכרות".

תיקון סעיף 64י

.9

בסעיף 64ד לחוק העיקרי -
) (1בפסקה ) ,(1במקום "או התכשיר הרפואי המכיל אותו" יבוא "התכשיר הרפואי
המכיל את החומר או התהליך לייצורו";
) (2בפסקה ) ,(2במקום "לפי תקנה  2לתקנות הרוקחים )תכשירים רפואיים( ,התשמ"ו-
) 1986להלן  -תקנות הרוקחים(" יבוא "לפי סעיף 47א לפקודת הרוקחים ]נוסח חדש[,
התשמ"א) 21981-להלן  -פקודת הרוקחים(";
)(3

אחרי פסקה ) (4יבוא:
") (5ניתן היתר שיווק בארצות הברית של אמריקה לתכשיר רפואי כאמור בפסקה
) (2המוגן בפטנט ייחוס או לציוד רפואי המוגן בפטנט ייחוס  -אם הוארכה בארצות
הברית של אמריקה תקופת תוקפו של פטנט הייחוס ביחס לתכשיר הרפואי או
לציוד הרפואי האמור;
) (6ניתן היתר שיווק במדינה אחת או יותר מהמדינות המנויות בחלק ב' של
התוספת הראשונה לתכשיר רפואי כאמור בפסקה ) (2המוגן בפטנט ייחוס או
לציוד רפואי המוגן בפטנט ייחוס  -אם הוארכה באחת מהמדינות האמורות
שבהן ניתן היתר השיווק תקופת תוקפו של פטנט הייחוס ביחס לתכשיר הרפואי
או לציוד הרפואי האמור".

בסעיף 64ח לחוק העיקרי -
) (1בסעיף קטן )א( ,במקום הסיפה החל במילים "או אם הוגשה" יבוא "ואם הוגשה
התנגדות  -בהתאם להוראות אלה:
) (1הוגשה התנגדות לענין מתן צו הארכה  -ייתן הרשם צו הארכה אם
ההתנגדות בוטלה או נדחתה סופית על ידי הרשם או על ידי בית המשפט;
) (2הוגשה התנגדות לענין תקופת תוקפו של צו הארכה  -ייתן הרשם צו הארכה
לאחר קבלת החלטה סופית בהתנגדות על ידי הרשם או על ידי בית המשפט;".
) (2בסעיף קטן )ד( ,במקום "או התכשיר הרפואי נתבע" יבוא "התכשיר הרפואי או
התהליך לייצורו נתבע".

בסעיף 64י לחוק העיקרי -
) (1בפסקה ) ,(2במקום "על תכשיר רפואי המכיל אותו" יבוא "על תכשיר רפואי המכיל
אותו ,על התהליך לייצורו או על הציוד הרפואי" ובמקום הסיפה החל במילים "מיום

__________
2
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דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,35עמ' .694
ספר החוקים  ,2048ג' בטבת התשס"ו3.1.2006 ,

קבלת הרישוי" יבוא "מהמועד המוקדם ביותר שבו התקבל רישוי באחת מהמדינות
המוכרות לגבי התכשיר הרפואי המכיל את החומר או הציוד הרפואי ,לפי הענין;";
) (2בפסקה ) ,(3במקום הסיפה החל במילים "שבו פגה תקופת ההארכה" יבוא "שבו
פגה ,באחת מהמדינות המוכרות תקופת ההארכה של פטנט ייחוס".
.10

.11

בסעיף 64יא לחוק העיקרי -
)(1

בכותרת השוליים ,בסופה יבוא "ושינוי תקופת תוקפו";

)(2

אחרי "לבטל צו הארכה" יבוא "או לשנות את תקופת תוקפו";

)(3

אחרי "למתן צו הארכה" יבוא "או להתנגד לענין תקופת תוקפו".

אחרי סעיף 64יא לחוק העיקרי יבוא:

תיקון סעיף 64יא

תיקון סעיף 64יא1

בקשות לביטול
64יא) .1א( הוגשה בקשה לביטול צו הארכה או לשינוי תקופת תוקפו בזמן
ולשינוי תקופת
תוקף בעת הליכים שתלוי ועומד בבית המשפט הליך בשל הפרת צו הארכה ,לא ידון בה הרשם
אלא ברשות בית המשפט; ניתנה הרשות ,יחליט הרשם בבקשה לאחר שנתן
משפטיים
לכל בעלי הדין באותו הליך הזדמנות להשמיע לפניו את טענותיהם.

)ב( נפתחו הליכים בבית משפט בשל הפרת צו הארכה ,לאחר
שהוגשה לרשם בקשה לביטול צו הארכה או לשינוי תקופת תוקפו ,יוסיף
הרשם לדון בבקשה ,אם לא הורה בית המשפט הוראה אחרת לענין זה".
.12

בסעיף 64יב) (4לחוק העיקרי ,אחרי "המכיל את החומר" יבוא "או התהליך לייצורו".

תיקון סעיף 64יב

.13

סעיף 64יד לחוק העיקרי  -בטל.

ביטול סעיף 64יד

.14

בסעיף 64טו -

תיקון סעיף 64טו

) (1האמור בו יסומן ")א(" ובמקום הסיפה החל במילים "לא יאוחר מ– 60ימים" יבוא
"לא יאוחר מ– 90ימים מיום רישום התכשיר הרפואי לפי פקודת הרוקחים;".
)(2

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:
")ב( הרשם ייתן החלטה בענין מתן צו הארכה ותקופת תוקפו לא יאוחר מתום
תקופת הפטנט הבסיסי ,והוא רשאי לשם כך לקצר כל מועד הקבוע בסימן זה או
לפיו".

.15

בסעיף 64טז לחוק העיקרי -
)(1

תיקון סעיף 64טז

במקום פסקה ) (1יבוא:
")(1

הגשת בקשה למתן צו הארכה ,כאמור בסעיף 64ג)ה(;

)1א( כוונה ליתן צו הארכה והתקופה שבה יעמוד הצו בתוקף ,כאמור בסעיף 64ה;";
)(2

בפסקה ) ,(2בסופה יבוא "ותקופת תוקפו";

)(3

אחרי פסקה ) (2יבוא:
")2א(

)(4

ביטול צו הארכה או שינוי תקופת תוקפו;";

אחרי פסקה ) (3יבוא:
")(4

הארכת מועד להגשת בקשה למתן צו הארכה".

ספר החוקים  ,2048ג' בטבת התשס"ו3.1.2006 ,
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הוספת סעיף 64יז .16

אחרי סעיף 64טז יבוא:

"שינוי התוספת
הראשונה

תיקון סעיף 142

.17

תיקון סעיף 164

.18

תיקון סעיף 182

.19

הוספת התוספת
הראשונה

.20

64יז .שר המשפטים ,באישור ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת ,רשאי
לשנות בצו את התוספת הראשונה ,ובלבד שלא יוסיף מדינה שאינה
מאפשרת את הארכת תקופת ההגנה של פטנט".

בסעיף  142לחוק העיקרי -
) (1בסעיף קטן )א( ,בפסקאות משנה )ב( ו–)ג( שבפסקה ) ,(2בכל מקום ,במקום "התוספת"
יבוא "התוספת השניה";
)(2

בסעיף קטן )ב( ,במקום "התוספת" יבוא "התוספת השניה".

בסעיף  164לחוק העיקרי ,אחרי סעיף קטן )א( יבוא:
")א (1על אף האמור בסעיף קטן )א( ,לא יאריך הרשם את המועד הקבוע בסעיף 64טו
אלא אם כן שוכנע כי במועד בו היה על מבקש צו הארכה להגיש את הבקשה למתן
צו הארכה ,לא ניתן היה לעשות כן ,בשל סיבות שלמבקש ולבא–כוחו לא היתה שליטה
עליהן ושלא ניתן היה למנען".
בסעיף  182לחוק העיקרי -
)(1

בכותרת השוליים ,המילים "בטלות הפטנט  - "-יימחקו;

)(2

אחרי סעיף קטן )א (1יבוא:
")א (2עילה שניתן בשלה לקצר את תקופת תוקפו של צו הארכה תשמש הגנה
טובה בתביעה על הפרת צו הארכה שנעשתה בתקופת הקיצור; קיבל בית המשפט
את ההגנה ,יצווה על קיצור תקופת תוקפו של צו הארכה; לענין זה "תקופת
הקיצור"  -התקופה שיש להפחית מתקופת תוקפו של צו הארכה בהתאם לעילת
הקיצור".

אחרי סעיף  196לחוק העיקרי יבוא:

"התוספת הראשונה
)לענין סעיפים 64א64 ,ד ו–64יז(
חלק א'
אוסטרליה

.4

יפן

.1
.2

ארצות הברית של אמריקה

.5

נורבגיה

.3

איסלנד

.6

שוויץ

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

אוסטריה
איטליה
אירלנד
בלגיה
בריטניה
גרמניה
דנמרק
הולנד

חלק ב'
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.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15

יון
לוקסמבורג
ספרד
פורטוגל
פינלנד
צרפת
שבדיה"

ספר החוקים  ,2048ג' בטבת התשס"ו3.1.2006 ,

.21

בתוספת לחוק העיקרי ,במקום הכותרת "תוספת" יבוא "התוספת השניה".

שינוי שם
התוספת

) .22א(
כנוסחה בסעיף  18לחוק זה ,יחולו גם על בקשות למתן צו הארכה שהוגשו לפני תחילתו ועל
צווי הארכה שניתנו לפני תחילתו ,ובלבד שטרם פקע תוקף הפטנט הבסיסי שלגביו ניתן צו
ההארכה.

הוראות החוק העיקרי ,כנוסחן בחוק זה ,למעט הוראות סעיף )164א( לחוק העיקרי תחולה

)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( ,לא ייפגע תוקפם של צווי הארכה שניתנו לפני
תחילתו של חוק זה מחמת שלא עמדו בדרישות המפורטות בפסקאות ) (5או ) (6שבסעיף )64ד(
לחוק העיקרי ,כנוסחן בסעיף  3לחוק זה.
אריאל שרון
ראש הממשלה
משה קצב
נשיא המדינה

צ י פ י לב ני
שרת המשפטים
ר א וב ן ר יב ל י ן
יושב ראש הכנסת

חוק הבחירות לכנסת )תיקון מס'  ,(55התשס"ו*2006-
.1
 ,26במקום סעיף קטן )ה( יבוא:

בחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[ ,התשכ"ט) 11969-להלן  -החוק העיקרי( ,בסעיף תיקון סעיף 26

")ה( ) (1שר הפנים יאפשר לכל בעל זכות בחירה לקבל באינטרנט ,בתקופה
המתחילה לכל המאוחר בתום שלושה ימים מיום כניסת פנקס הבוחרים לתוקף
ועד יום הבחירות ,מידע בדבר מספר הקלפי שבה הוא זכאי להצביע ,מקום הקלפי
ומספרו הסידורי של בעל הזכות הבחירה ברשימת הבוחרים הרשאים להצביע
באותה קלפי.
) (2בעל זכות בחירה רשאי ,בבקשה בכתב שתישלח בדואר רשום ,לבקש משר
הפנים כי יסיר מהאינטרנט מידע כאמור בפסקה ) (1הנוגע אליו; הוגשה בקשה
כאמור ,יוסר המידע נושא הבקשה בתוך עשרה ימים מיום קבלת הבקשה.
) (3שר הפנים יפרסם בעיתונות הודעה בדבר כוונתו לתת מידע כאמור בפסקה )(1
ובדבר זכותו של בעל זכות בחירה לבקש את הסרת המידע כאמור בפסקה ) ,(2עשרה
ימים לפני כניסת פנקס הבוחרים לתוקף".
.2

בסעיף 68א)ה( לחוק העיקרי ,במקום "מעטפות ההצבעה" יבוא "מעטפת ההצבעה".

.3
יבוא:

תיקון סעיף 68א

לענין הבחירות לכנסת השבע עשרה יקראו את החוק העיקרי כך שאחרי סעיף 68א הוספת סעיף 68א1
 -הוראת שעה

"הצבעת תושבי 68א) .1א( אדם אשר ביום כניסתו לתוקף של פנקס הבוחרים לפי סעיף
חבל עזה ויישובים
בצפון השומרון )26ד( היה שמו רשום ברשימת בוחרים של אחד מיישובי חבל עזה או יישובי
צפון השומרון ,רשאי להצביע בקלפי בניצן או בכל מקום קלפי שנקבע לפי
 הוראת שעההוראות סעיף 68א; הצבעה כאמור בסעיף זה ,תיעשה בדרך הקבועה בסעיף
68א ,ובשינויים המחויבים.
__________
* התקבל בכנסת ביום כ' בכסלו התשס"ו ) 21בדצמבר  ;(2005הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,105 -מיום ה' בכסלו התשס"ו ) 6בדצמבר  ,(2005עמ' .70
 1ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;103התשס"ו ,עמ' .95
ספר החוקים  ,2048ג' בטבת התשס"ו3.1.2006 ,
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