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ד  עמו

190 2006 - ו ן מם׳ 10), התשס״ קו תי דה( ת בעבו ו י ו נ מ ד ז ה ן ה ו י ו  חוק שו

195 2006 - ו ן מם׳ 7), התשם״ קו ם(תי  חוק הפטנטי

199 2006 - ו ן מם׳ 55), התשם״ קו ת לכנסת(תי רו  חוק הבחי



 חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון מם׳ 10), התשם״ו-2006*

 ו. בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ״ח-988ו' (להלן - החוק העיקרי), בסעיף ו,

 אחרי ההגדרה ״הסכם קיבוצי״ יבוא:

 ״״חקיקת השוויון בעבודה״ - חוק זה והחוקים המנויים בתוספת;״.

 2. בסעיף 5ו לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן(א2) יבוא:

 ״(א3) המפר צו לפי סעיף 8ויא, דינו - הקנס כאמור בסעיף ו6(א)(3) לחוק העונשין,

, וקנס נוסף, בשיעור של 5% מהקנס כאמור, לכל יום שבו נמשכת  התשל״ז-977ו2

 העבירה מעבר לתקופת הזמן שנקבעה בצו.״

 3. אחרי סעיף 8ו לחוק העיקרי יבוא:

 ״הקמת נציבות
ת ו י ו דמנ ן הז ו י ו  שו

 בעבודה

בות  מבנה הנצי

י הנציב ו נ  מי
תנאי  הארצי ו

 כשירות

 8וא. השר יקים במשרדו נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה (בחוק זה -

 הנציבות).

 8וב. (א) בראש הנציבות יעמוד נציב ארצי לשוויון ההזדמנויות בעבודה

 (בחוק זה - הנציב הארצי).

 (ב) בנציבות יפעלו שלוש לשכות מחוזיות אשר בראשן יעמדו

 נציבים אזוריים (בחוק זה - נציב אזורי).

 8וג. (א) הממשלה, על פי המלצת השר, לאחר שהתייעץ עם שר

 המשפטים, תמנה את הנציב הארצי.

 (ב) כשיר להתמנות כנציב הארצי אזרח ישראלי ותושב ישראל,

 שהוא בעל השכלה אקדמית במשפטים וניסיון ופעילות מוכחים של שבע

 שנים לפחות, בתחומי פעולתה של הנציבות; הנציב הארצי יהיה עובד

 המדינה והודעה על מינויו תפורסם ברשומות.

 (ג) הנציב הארצי ימונה לתקופת כהונה של ארבע שנים, וניתן לשוב

 ולמנותו לתקופת כהונה נוספת אחת.

ב 8וד. (א) הנציב הארצי יהיה ממונה על פעילות הנציבות, ינהל אותה,  תפקידי הנצי

ו יתווה את מדיניותה, יפקח על פעולתם של הנציבים האזוריים ועל רמתם י ת ו י ו כ מ ס י ו צ ר א  ה

 המקצועית וידאג להדרכת עובדי הנציבות.

 (ב) לנציב הארצי יהיו גם הסמכויות הנתונות לנציב אזורי על פי

 הוראות סעיפים 8ויב עד 8ויד.

 8וה. (א) עובדי הנציבות יהיו עובדי המדינה והם יועסקו בחוזים

 מיוחדים לפי הוראות סעיף 40 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט-

 959ו3.

 (ב) עובדי הנציבות יפעלו לפי הוראות הנציב הארצי ובפיקוחו.

בות  עובדי הנצי

 תיקון סעיף ו

 תיקון סעיף 15

 הוספת סעיפים
טו א עד 8ו  8ו

(21 בדצמבר 2005); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק ו ום כי בכסלו התשס״  התקבל בכנסת בי

ו (12 בדצמבר 2005), עמי 88. ״א בכסלו התשס״ ם י ו  הכנסת - 107, מי

 ס״ח התשמ״ח, עמי 38; התשס״ד, עמי 436.

 ס״ח התשל״ז, עמי 226.

 ס״ח התשי״ט, עמי 86.
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ת 118. (א) תקציב הנציבות ייקבע בחוק התקציב בתבנית נפרדת בסעיף בו  תקציב הנצי

 תקציב; לענין זה ״תבנית״ ו״סעיף תקציב״ - במשמעותם בחוק יסודות

 התקציב, התשמ״ה-41985.

 (ב) לצורך ביצוע סמבויותיו לפי חוק זה, מורשה הנציב הארצי, יחד

 עם חשב הנציבות, לייצג את הממשלה בעסקאות באמור בסעיפים 4 ו-5

 לחוק נבסי המדינה, התשי״א-51951, למעט עסקאות במקרקעין, ולחתום

 בשם המדינה על מסמבים הנוגעים לעסקאות באמור.

עצת 18ז. (א) השר ימנה לנציבות ועדה מייעצת בת 21 חברים; הודעה על י  ועדה מי

 מינוי הוועדה והרבבה תפורסם ברשומות.

ו חברים -  (ב) בוועדה המייעצת יהי

 (1) נציג הרשות לקידום מעמד האשה;

 (2) נציג נציבות שוויון זבויות לאנשים עם מוגבלות;

 (3) שישה עובדים של משרדי ממשלה הפועלים בתחומי

 פעולתה של הנציבות שיקבעם השר, בל אחד לפי הצעת השר

 הממונה על המשרד;

 (4) חמישה נציגים של ארגונים העוסקים בקידום הזבויות לפי

 חקיקת השוויון בעבודה;

 (5) שני נציגים של ארגוני עובדים;

 (6) שני נציגים של ארגוני מעסיקים;

 (7) ארבעה מומחים בתחומי פעולתה של הנציבות.

 (ג) בהרבב הוועדה המייעצת יינתן ביטוי הולם, במידת האפשר,

 לייצוגם של נשים, של האובלוסיה הערבית, לרבות הדרוזית והצירקסית

 ושל אנשים עם מוגבלות.

 (ד) תפקידי הוועדה המייעצת הם:

 (1) לייעץ לנציב הארצי בענינים של מדיניות או בבל ענין אחר

 הנוגע לתחומי פעולתה של הנציבות;

 (2) להמליץ לנציב הארצי בדבר הקצאת המשאבים שיועמדו

 לנציבות ובן בדבר קביעת סדרי עדיפויות לגבי פעולותיה של

 הנציבות;

 (3) לדון בדין וחשבון השנתי של הנציבות באמור בסעיף 18ט.

 (ה) השר יקבע הוראות לענין תקופת בהונתה של הוועדה המייעצת

 ולענין סדרי עבודתה.

 (ו) התפטר חבר בוועדה המייעצת, נפטר או נבצר ממנו, דרך קבע,

 למלא את תפקידו, ימנה השר אדם אחר במקומו ליתרת תקופת בהונתו.

 (ז) בסעיף זה -

 ״אנשים עם מוגבלות״, ״נציבות שוויון זבויות לאנשים עם מוגבלות״ -

 במשמעותם בחוק שוויון זבויות לאנשים עם מוגבלות, התשנייח-

;61998 

 4 ס״ח התשמ״ה, עמי 60.

״א, עמי 52.  5 ס״ח התשי

 6 ס״ח התשנ״ח, עמי 152.
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 ״הרשות לקידום מעמד האשה״ - כמשמעותה בחוק הרשות לקידום מעמד

.  האישה, התשנ״ח-998ו7

 תפקידיה של 8וח. תפקידה של הנציבות הוא לקדם את ההכרה בזכויות לפי חקיקת

י השוויון בעבודה ואת מימושן, ולשם כך תפעל הנציבות, בין השאר, בכל מ ו ח ת ה ו ת ל ^ 

 אחת מהדרכים האלה (בחוק זה - תחומי פעולתה של הנציבות):

 (ו) טיפוח תודעה ציבורית באמצעות חינוך, הדרכה והסברה, ככל

 שתפקיד זה אינו מוטל על רשות ציבורית אחרת הפועלת על פי דין;

 (2) עידוד תכניות ופעילויות;

 (3) שיתוף פעולה עם אנשים או גופים אחרים, לרבות מעסיקים

 ועובדים;

 (4) עריכת מחקר ואיסוף מידע;

 (5) התערבות, ברשות בית המשפט, בהליכים משפטיים;

 (6) טיפול בתלונות לפי הוראות סעיפים 8ויב עד 8ויד;

 (7) הגשת בקשות לצווים כלליים לפי הוראות סעיף 8וטו;

 (8) כל תפקיד אחר המוטל על הנציבות על פי דין.

 דין וחשבון שנתי 8וט. הנציב הארצי יגיש לשר בסוף כל שנה דין וחשבון שנתי על פעילות

 הנציבות; השר יעביר את הדין וחשבון בצירוף הערותיו לוועדה לקידום

 מעמד האישה של הכנסת ולוועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת;

 ועדות אלה רשאיות לבקש השלמות והבהרות; הדין וחשבון יפורסם בדרך

 שיורה השר.

 קבלת מידע מגוף 8וי. (א) הנציבות רשאית לדרוש מגוף מבוקר המנוי בסעיף 9(ו) עד (6)

 לחוק מבקר המדינה, התשי״ח-958ו8 [נוסח משולב], וכן מגוף מבוקר אחר

 המנוי בסעיף 9 לחוק האמור שהחליט עליו השר באישור ועדת העבודה

 הרווחה והבריאות של הכנסת, לפי בקשת הנציבות (בסעיף זה - גוף מבוקר),

 כל ידיעה, מסמך או דין וחשבון (בסעיף זה - מידע), בתחומי פעולתה של

 הנציבות, אשר נמצאים ברשותו ובתחום סמכותו של אותו גוף והדרושים

 לנציבות לצורך ביצוע תפקידיה; גוף מבוקר ימסור לנציבות את המידע על

 פי דרישתה.

 (ב) מצא שר כי מסירת מידע על ידי גוף מבוקר עלולה לסכן את

 ביטחון המדינה, את יחסי החוץ שלה או את שלום הציבור, רשאי השר

 להורות כי לא יועבר אותו מידע; ואולם, אם ניתן להעביר לנציבות חלק מן

 המידע שאין בגילויו סכנה כאמור, יועבר אותו החלק; בסעיף קטן זה, ״שר״

- השר הממונה על תחום הפעילות של הגוף המבוקר.

 (ג) לא יימסר מידע לפי סעיף זה אם מסירתו אסורה לפי כל דין.

 (ד) גוף מבוקר רשאי לדחות בקשה לקבלת מידע על פי סעיף זה,

.  מאחד הטעמים המפורטים בסעיף 8 לחוק חופש המידע, התשנ״ח-998ו9

 מבוקר

 ס״ח התשנ״ח, עמי 171.

 ס״ח התשי״ח, עמי 92.

 ס״ח התשנ״ח, עמי 226.
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 (ה) חברי הוועדה המייעצת וכן עובדי הנציבות לא יגלו מידע

 שנמסר לנציבות לפי סעיף זה, אלא באישור הנציב הארצי.

 8ויא. (א) נציב אזורי או עובד הנציבות שהוא הסמיך לענין סעיף זה

 (בסעיף זה - נציב אזורי), רשאי להורות בצו למעביד למסור נתונים באשר

 לקיום חובה מחובותיו על פי חקיקת השוויון בעבודה.

 (ב) בצו לפי סעיף זה תיקבע התקופה לביצוע הפעולות המפורטות

 בו; תחילתה של התקופה כאמור תהיה ביום מסירת הצו למעביד.

 (ג) המצאת צו לפי סעיף זה תהיה כאמור בסעיף 237 לחוק סדר הדין

, בשינויים המחויבים. ו  הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב-982ו0

 8ויב. כל אדם רשאי להגיש תלונה בכתב לנציב האזורי על הפרת הוראה

 לפי חקיקת השוויון בעבודה (בחוק זה - תלונה).

 8ויג. (א) נציב אזורי לא יטפל ולא ימשיך לטפל בתלונה, אם מתקיים

 אחד מאלה:

 (ו) נושא התלונה אינו בגדר הפרה כאמור בסעיף 8ויב;

 (2) העילה נשוא התלונה נמצאת בבירור בערכאה משפטית.

 (ב) הוגשה לנציב אזורי תלונה, ולא התקיימו הנסיבות האמורות

 בסעיף קטן (א), יחליט לנהוג באחת מדרכים אלה:

 (ו) לדחות את התלונה על הסף, אם סבר כי התלונה הוגשה

 בחוסר ניקיון כפיים או חוסר תום לב הניכרים על פניהם, או

 כי התלונה על פניה חסרת בסיס כלשהו או מעלה ענין שהוא

 בגדר זוטי דברים, או כי עברה יותר משנה מאז שנוצרה העילה

 לתלונה;

 (2) להפנות את התלונה לבירור על ידי גוף אחר הפועל על פי

 דין;

 (3) להעביר את התלונה, בהסכמת המתלונן, או מי שנטען כי

 זכותו הופרה, אם אינו המתלונן, ובהסכמתו של הנילון או מי

 מטעמו, לגישור כהגדרתו בסעיף 79ג לחוק בתי המשפט [נוסח

; הועברה התלונה לגישור כאמור, יחולו ו ו  משולב] התשמ״ד-984ו

 הוראות סעיף 79ג(ג), (ד) ו־(ח), והוראות לפי סעיף 79ד(א)(ו),(2)

 ו־(2א), לחוק האמור, בשינויים המחויבים;

 (4) לקיים בירור כדי לקבוע אם יש מקום להגיש תביעה

 אזרחית, להגיש בקשה לצו כללי כאמור בסעיף 8וטו או לדחות

 את התלונה;

 (5) להגיש תביעה אזרחית בבית הדין לעבודה, בבית משפט

 אחר המוסמך לדון בה, או בוועדת תעסוקה כמשמעותה בסעיף

, ו  20 לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש״ט-949ו2

 לשם אכיפת הזכות נשוא התלונה, בין בשם המתלונן ובין בשם

 הנציבות;

נים  צו מסירת נתו

 הגשת תלונה

 טיפול בתלונה

 ס״ח התשמ״ב, עמי 43.

 ס״ח התשמ״ד, עמי 198.

 ס״ח התש״ט, עמי 13.
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 (6) להגיש בקשה לצו כללי באמור בסעיף 8וטו.

 (ג) החליט נציב אזורי להגיש תביעה אזרחית באמור בסעיף

 קטן(ב)(5)(להלן - התביעה העיקרית), רשאי הוא, על אף האמור בסעיף

 קטן(א)(ו), לצרף לתביעה העיקרית, עילה מכוח חוק, הסבם קיבוצי או צו

 הרחבה, הנובעת מיחסי עובד ומעביד, ובלבד שענינה של העילה באמור

 זבות הקשורה במישרין לתביעה העיקרית.

 (ד) הנציב הארצי יהיה רשאי לקבוע את דרבי הטיפול בתלונות לפי

 הוראות סעיף זה, ובבלל זה עדיפויות וקדימויות בבל הנוגע לקיום בירור

 תלונות והגשת תביעות.

 יידוע המתלונן 8ויד. התקיימו הנסיבות האמורות בסעיף 8ויג(א), או התקבלה החלטה

 לפי הוראות סעיף 8ויג(ב), יודיע הנציב האזורי על בך בבתב למתלונן;

 הנציב האזורי יצרף להודעה את הנימוקים להחלטתו, זולת אם החליט

 להגיש תביעה אזרחית.

 צובללי 8וטו. בית משפט המוסמך לדון בהליך אזרחי או בעתירה מינהלית, שענינם

 הוראה לפי חקיקת השוויון בעבודה, רשאי, על פי בקשת הנציבות, לתת צו

 למעביד, המורה לו לנקוט פעולות בלליות הנוגעות לבלל עובדיו או לדורשי

 עבודה או לקבוצה מתוך אלה, לשם קיום חובה מחובותיו על פי הוראה לפי

 חקיקת השוויון בעבודה או לשם מניעת הפרה של הוראה באמור; בסעיף

 זה, ״עתירה מינהלית״ - במשמעותה בחוק בתי משפט לענינים מינהליים,

.״  התש״ס-32000ו

 סעיפים 9ו ו־20 לחוק העיקרי - בטלים.

 בסעיף 26 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן(ב) יבוא:

 ״(ג) השר, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הבנסת, רשאי, בצו, להוסיף

 חוק לחוקים המנויים בתוספת.״

 בחוק העיקרי, אחרי סעיף 27 יבוא:

 ״תוספת

 (סעיפים ו, 8וז(ב), 8וח, 8ויא, 8ויב ו־8וטו)

. ו 4  חוק שבר שווה לעובדת ולעובד, התשנ״ו-996ו

. ו 5  חוק עבודת נשים, התשי״ד-954ו

ו - לגבי תביעה אזרחית שבית הדין לעבודה  חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ״ח-998ו6

 מוסמך לדון בה.

.4 

.5 

.6 

.1 

.2 

.3 

 ביטול סעיפים
 9ו ו־20

 תיקון סעיף 26

 הוספת תוספת

. ו 7  4. סעיפים 9ג עד 9ז לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי״א-ו95ו

. ו  5. סעיפים ו4, ו4א ו־ו4ב לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש״ט-949ו8

1 ס״ח התש״ס, עמי 190. 3 

, עמי 230. ו 1 ס״ח התשנ״ 4 

״ד, עמי 154. 1 ס״ח התשי 5 

1 ס״ח התשנ״ח, עמי 166. 6 

״א, עמי 204. 1 ס״ח התשי 7 

1 ס״ח התש״ט, עמי 13. 8 
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 6. סעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט-959ו".

. 2 0 י זכויות האשה, התשי״א-ו95ו ו ו  7. סעיף 6ג לחוק שי

2 (להלן - חוק שירות התעסוקה),  8. סעיפים 42 ו־42א לחוק שירות התעסוקה, התשי״ט-959ו 1

 וסעיף 64א לחוק שירות התעסוקה, לענין סעיף 42 לחוק האמור.

 9. חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין),

2 - לענין תלונה לפי החוק האמור שענינה הפרת הוראה לפי חקיקת  התשנ״ז-997ו2

 השוויון בעבודה.״

 7. תחילתו של חוק זה ביום שיקבע שר התעשיה המסחר והתעסוקה בצו (להלן - יום תחילה

 התחילה), ובלבד שיום התחילה לא יהיה מאוחר מיום יי בטבת התשס״ז(ו3 בדצמבר 2006).

למרט ד או ו ה ן א ל שרו א י ר  א

 ראש הממשלה שר התעשיה המסחר והתעסוקה

ן בלי בן רי  משה קצב ראו

 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 ס״ח התשי״ט, עמי 86.

״א, עמי 248.  ס״ח התשי

 ס״ח התשי״ט, עמי 32.

 ס״ח התשנ״ז, עמי 66.

 חוק הפטנטים (תיקון מסי 7), התשם״ו-2006*

 ו. בחוק הפטנטים, התשכ״ז-967וו (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 64א, אחרי ההגדרה תיקון סעיף64א

 ״הפטנט הבסיסי״ יבוא:

 ״״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.״

ת חוק 2 בדצמבר 2005); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעו ו ) ו ום כי בכסלו התשס״  * התקבל בכנסת בי

ולי 2005), עמי 002ו. ם כ״ח בסיון התשס״ה (5 בי ו  הממשלה - 87ו, מי

 ו ס״ח התשכ״ז, עמי 48ו; ס״ח התשס״ב, עמי 424.
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 3. בסעיף 64ד לחוק העיקרי -

 (ו) בפסקה (ו), במקום ״או התכשיר הרפואי המכיל אותו״ יבוא ״התכשיר הרפואי

 המכיל את החומר או התהליך לייצורו״;

 (2) בפסקה (2), במקום ״לפי תקנה 2 לתקנות הרוקחים (תכשירים רפואיים), התשמ״ו-

 986ו (להלן - תקנות הרוקחים)״ יבוא ״לפי סעיף 47א לפקודת הרוקחים [נוסח חדש],

2 (להלן - פקודת הרוקחים)״;  התשמ״א-ו98ו

 (3) אחרי פסקה (4) יבוא:

 ״(5) ניתן היתר שיווק בארצות הברית של אמריקה לתכשיר רפואי כאמור בפסקה

 (2) המוגן 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;

 (6) ניתן היתר שיווק במדינה אחת או יותר מהמדינות המנויות בחלק בי של

 התוספת הראשונה לתכשיר רפואי כאמור בפסקה (2) המוגן 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.״

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

 בתוקפו״.

 5. בסעיף 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״.

 6. בסעיף 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 64ד

 בסעיף 64ח לחוק העיקרי -

 (ו) בסעיף קטן (א), במקום הסיפה החל במילים ״או אם הוגשה״ יבוא ״ואם הוגשה

 התנגדות - בהתאם להוראות אלה:

 (ו) הוגשה התנגדות לענין מתן צו הארכה - ייתן הרשם צו הארכה אם

 ההתנגדות בוטלה או נדחתה סופית על ידי הרשם או על ידי בית המשפט;

 (2) הוגשה התנגדות לענין תקופת תוקפו של צו הארכה - ייתן הרשם צו הארכה

 לאחר קבלת החלטה סופית בהתנגדות על ידי הרשם או על ידי בית המשפט.״;

 (2) בסעיף קטן (ד), במקום ״או התכשיר הרפואי נתבע״ יבוא ״התכשיר הרפואי או

 התהליך לייצורו נתבע״.

.7 

 בסעיף 64ט(א) לחוק העיקרי, במקום הסיפה החל במילים ״לתקופת הארכה הניתנת״ 8.

 יבוא ״לתקופת ההארכה הקצרה מבין תקופות ההארכה שניתנו לפטנט ייחוס במדינות

 המוכרות״.

 9. בסעיף 64י לחוק העיקרי -

 (ו) בפסקה (2), במקום ״על תכשיר רפואי המכיל אותו״ יבוא ״על תכשיר רפואי המכיל

 אותו, על התהליך לייצורו או על הציוד הרפואי״ ובמקום הסיפה החל במילים ״מיום

 תיקון סעיף 64ה

 תיקון סעיף 64ו

 תיקון סעיף 64ז

 תיקון סעיף 64ח

 תיקון סעיף 64ט

 תיקון סעיף 64י

נת ישראל, נוסח חדש 35, עמי 694.  דיני מדי
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 קבלת הרישוי״ יבוא ״מהמועד המוקדם ביותר שבו התקבל רישוי באחת מהמדינות

 המוכרות לגבי התכשיר הרפואי המכיל את החומר או הציוד הרפואי, לפי הענין;״;

 (2) בפסקה (3), במקום הסיפה החל במילים ״שבו פגה תקופת ההארכה״ יבוא ״שבו

 פגה, באחת מהמדינות המוכרות תקופת ההארכה של פטנט ייחוס.״

א י 6 ף 4 י ע ן ס ו ק י  0ו. בסעיף 64יא לחוק העיקרי - ת

 (ו) 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״.

ו א י 6 ף 4 י ע ן ס ו ק י . אחרי סעיף 64יא לחוק העיקרי יבוא: ת ו  ו

ל 64יאו. (א) הוגשה בקשה לביטול צו הארכה או לשינוי תקופת תוקפו בזמן ו ט י ב ת ל ו ש ק  ב

י תקופת ו נ  ולשי

ם שתלוי ועומד בבית המשפט הליך בשל הפרת צו הארכה, לא ידון בה הרשם י כ י ל ת ה ע ף ב ק ו  ת

ם אלא ברשות בית המשפט; ניתנה הרשות, יחליט הרשם בבקשה לאחר שנתן י  משפטי

 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.״

 2ו. בסעיף 64יב(4) לחוק העיקרי, אחרי ״המכיל את החומר״ יבוא ״או התהליך לייצורו״. תיקון סעיף 64יב

. סעיף 64יד לחוק העיקרי - בטל. ביטול סעיף 64יד  3ו

ו ט 6 ף 4 י ע ן ס ו ק י . בסעיף 64טו - ת  4ו

 (ו) האמור בו יסומן ״(א)״ ובמקום הסיפה החל במילים ״לא יאוחר מ־60 ימים״ יבוא

 ״לא יאוחר מ־90 ימים 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.״

ז ט 6 ף 4 י ע ן ס ו ק י . בסעיף 64טז לחוק העיקרי - ת  5ו

 (ו) במקום פסקה (ו) יבוא:

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

 (וא) כוונה ליתן צו הארכה והתקופה שבה יעמוד הצו בתוקף, כאמור בסעיף 64ה;״;

 (2) בפסקה (2), בסופה יבוא ״ותקופת תוקפו״;

 (3) אחרי פסקה (2) יבוא:

 ״(2א) ביטול צו הארכה או שינוי תקופת תוקפו;״;

 (4) אחרי פסקה (3) יבוא:

 ״(4) הארכת מועד להגשת בקשה למתן צו הארכה.״
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 אחרי סעיף 64טז יבוא:

ת 64יז. שר המשפטים, באישור ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי פ ס ו ת י ה ו נ י ש  ״

ה לשנות בצו את התוספת הראשונה, ובלבד שלא יוסיף מדינה שאינה נ ו ש א ר  ה

 מאפשרת את הארכת תקופת ההגנה של פטנט.״

. בסעיף 42ו לחוק העיקרי -  7ו

 (ו) בסעיף קטן(א), בפסקאות משנה(ב) ו־(ג) שבפסקה (2), בכל מקום, במקום ״התוספת״

 יבוא ״התוספת השניה״;

 (2) בסעיף קטן (ב), במקום ״התוספת״ יבוא ״התוספת השניה״.

 8ו. בסעיף 64ו לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן(א) יבוא:

 ״(או) על 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.״

 9ו. בסעיף 82ו לחוק העיקרי -

 (ו) בכותרת השוליים, המילים ״בטלות הפטנט -״ - יימחקו;

 (2) אחרי סעיף קטן (או) יבוא:

 ״(א2) עילה 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.״

 20. אחרי סעיף 96ו לחוק העיקרי יבוא:

 "התוספת הראשונה
 (לענין סעיפים 64א, 64ד ו־64יז)

 חלק א'

. ו  הוספת סעיף 64יז 6

 1. אוסטרליה 4. יפן

 2. ארצות הברית של אמריקה 5. נורבגיה

יץ ו  3. איסלנד 6. שו

 חלק ב'

 1. אוסטריה 9. יון

 2. איטליה 10. לוקסמבורג

 3. אירלנד 11. ספרד

 4. בלגיה 12. פורטוגל

 5. בריטניה 13. פינלנד

 6. גרמניה 14. צרפת

 7. דנמרק 15. שבדיה״

 8. הולנד

 תיקון סעיף 42ו

 תיקון סעיף 64ו

 תיקון סעיף 82ו

 הוספת התוספת
נה  הראשו
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י שם ו נ  שי
 התוספת

 ו2. בתוספת לחוק העיקרי, במקום הכותרת ״תוספת״ יבוא ״התוספת השניה״.

ה ל ו ח  22. (א) הוראות החוק העיקרי, כנוסחן בחוק זה, למעט הוראות סעיף 64ו(א) לחוק העיקרי ת

 כנוסחה בסעיף 8ו לחוק זה, יחולו גם על בקשות למתן צו הארכה שהוגשו לפני תחילתו ועל

י הארכה שניתנו לפני תחילתו, ובלבד שטרם פקע תוקף הפטנט הבסיסי שלגביו ניתן צו ו  צו

 ההארכה.

י הארכה שניתנו לפני ו  (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), לא ייפגע תוקפם של צו

 תחילתו של חוק זה מחמת שלא עמדו בדרישות המפורטות בפסקאות (5) או (6) שבסעיף 64(ד)

 לחוק העיקרי, כנוסחן בסעיף 3 לחוק זה.

י לבני פ י ן צ אל שרו י  אר

 ראש הממשלה שרת המשפטים

ן בלי בן רי  משה קצב ראו

 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 חוק הבחירות לכנסת (תיקון מסי 55), התשס״ו-2006*

 ו. בחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ט-969וו (להלן - החוק העיקרי), בסעיף תיקון סעיף 26

 26, במקום סעיף קטן (ה) יבוא:

 ״(ה) (ו) שר 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.

 (2) בעל זכות בחירה רשאי, בבקשה בכתב שתישלח בדואר רשום, לבקש משר

 הפנים כי יסיר מהאינטרנט מידע כאמור בפסקה (ו) הנוגע אליו; הוגשה בקשה

 כאמור, יוסר המידע נושא הבקשה בתוך עשרה ימים מיום קבלת הבקשה.

 (3) שר הפנים יפרסם בעיתונות הודעה בדבר כוונתו לתת מידע כאמור בפסקה (ו)

 ובדבר זכותו של בעל זכות בחירה לבקש את הסרת המידע כאמור בפסקה (2), עשרה

 ימים לפני כניסת פנקס הבוחרים לתוקף.״

א 6 ף 8 י ע ן ס ו ק י  2. בסעיף 68א(ה) לחוק העיקרי, במקום ״מעטפות ההצבעה״ יבוא ״מעטפת ההצבעה״. ת

ו א 6 ף 8 י ע ת ס פ ס ו  3. לענין הבחירות לכנסת השבע עשרה יקראו את החוק העיקרי כך שאחרי סעיף 68א ה
ה ע ת ש א ר ו  יבוא: - ה

י 68או. (א) אדם אשר ביום כניסתו לתוקף של פנקס הבוחרים לפי סעיף ב ש ו ת ת ע ב צ ה  ״

בים שו י י  חבל עזה ו

ן 26(ד) היה שמו רשום ברשימת בוחרים של אחד מיישובי חבל עזה או יישובי ו ר מ ו ש ן ה ו פ צ  ב

ראת שעה צפון השומרון, רשאי להצביע בקלפי בניצן או בכל מקום קלפי שנקבע לפי - הו

 הוראות סעיף 68א; הצבעה כאמור בסעיף זה, תיעשה בדרך הקבועה בסעיף

 68א, ובשינויים המחויבים.

ת חוק 2 בדצמבר 2005); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעו ו ) ו ום כי בכסלו התשס״  * התקבל בכנסת בי

ו (6 בדצמבר 2005), עמי 70. ם הי בכסלו התשס״ ו , מי  הכנסת - 05ו

 ו ס״ח התשכ״ט, עמי 03ו; התשס״ו, עמי 95.
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 (ב) בסעיף זה ״יישובי חבל עזה או יישובי צפון השומרון״ - כל אחד

 מאלה:

 (ו) אלי סיני

 (2) בדולח

 (3) בני עצמון

 (4) גדיד

 (5) גן אור

 (6) גני טל

 (7) דוגית

 (8) כפר דרום

 (9) מורג

 (0ו) נווה דקלים

 (וו) ניסנית

 (2ו) נצר חזני

 (3ו) נצרים

 (4ו) פאת שדה

 (5ו) קטיף

 (6ו) רפיח ים

 (7ו) שליו

 (8ו) גנים

 (9ו) חומש

 (20) כדים

 (ו2) שא נור.״

ב 4. בסעיף 68ב(ה) ל 6 ף 8 י ע ן ס ו ק י  ת

9 5. בסעיף 95 לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום ״בתעודת זהות״ יבוא ״באמצעי זיהוי כאמור ף 5 י ע ן ס ו ק י  ת

 בסעיף 74״.

 תיקון סעיף24ו 6. בסעיף 24ו(א)(ו) לחוק העיקרי, במקום ״בתעודת זהות״ יבוא ״באמצעי זיהוי כאמור

 בסעיף 74״.

ן אל שרו  ארי

 ממלא מקום שר הפנים

ן אל שרו י  אר

 ראש הממשלה

ן בלי בן רי  ראו

 יושב ראש הכנסת
 משה קצב

 נשיא המדינה
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