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 מתפרסמות בזה הצעות חוק מטעם הממשלח

 חוק לתיקון פקודת הכלבת, תשי״ג—1952

, תתוקן כך! « ד׳פסורי 1. פקודת הכלבת, 1934 נ ס י  ת

 אחרי םעיף ד יימםף םעיף זה —

 .ה-עסית ב?בים 7א. פקיד וטרינרי יצווה להשמיד כל כלב בן ששה שבועות ומעלה

5 שאיני מחוסן נגד כלבת.״ • י נ ס י ח י מ ת 5  ב

ר ב ס י ה ר ב  ד

 פקודת הכלבת קובעת הוראות למניעת התפשטותה של מחלת הכלבת. ^

היתר כלב ' ן  הוראת סעיף 7 (1) (א) לפקודה זו, המסמיכה פקיד וטרינרי להשמיד בי
 ת  ״שהוא השוד׳״, כלשון הסעיף׳• י כנגוע בכלבת, אינה ברורה די צרבה ומשאירה מקום לפי
' מחוסן נגד  ׳ שים שונים של המושג ״חשוד״. ספק הוא, איפוא׳ אם אפשר לראות בכלב בלתי

 כלבת כלב חשוד.

 תיקון הפקודה על ידי הוספת סעיף המחייב השמדת כלבים בלתי. מחוסנים מגיל
ות: ימריץ את בעלי הכלבים לשתף פעולה נ  מסויים ומעלה יקל על המלחמה בכלבת משתי בחי
 עם השירותים הוטרינריים של הממשלה ושל הרשויות המקומיות בפעולות החיסון הנרחבות
; יסיר ספקות לגבי המושג  הנערכות במסגרת תקנות הכלבת (חיסון), תשי״ב—21952

 ,,חשוד״ בסעיף ד(1) (א) לפקודה.

 חוק לתיקון פקודת זכות יוצרים, תשי״ג—1952

, בכל מקוכדבו מצוי שם זה, ייקרא מכאן ואילך 3  הח?פתש0 1. לפקודה זבות ההעתקה (קופירייט)
, • חי נ  ושינוי מו

 ״פקודת זכות יוצרים״, ובכל מקום בחוק שכתוב בו ״זבות העתקה״, ״קופירייט״, ״זכוה
 העתקה (קופירייט)״ או ״קופירייט (זכות העתקה)״ קרי ״זכות יוצרים״.

קח ה»סודה 2. ־ פקודת זכות יוצרים תתוקן כך —  הי
:  (א) אחרי סעיף 3 יבואו סעיפים אלה

פח 4. (1) התקופה שבה תהיה זבות יוצרים של יצירות אנונימיות חסו . 

ל י ! אולם אם ג ה ופסיבדלנימיות מוגנת, היא חמישים שנה מיום פרסומן י 3 ז % ח " צ

ה " 
אם -  .. מחברה של יצירה אנונימית את זהותו תוך התקופה האמורה, או
 הפםיבדונים שנקט בו המחבר אינו מניח מקום לספק בדבר זהותו, תהיה

 תקופת ההגנה כאמור בסעיף 3 לחוק זכות יוצרים, 1911*.

 1 עייר מס־ 481 מיום 0.12.34¿ חוס׳ 1, עסי 242.

 2 קובי! דתהנות 213 מיום י״ח בעבט חי&י״כ(14.2.52), עמי 0פ4.

 8 חוסי א״י, כרו א׳, פרין כ״ה, עס׳ 804.
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 הנבת
 יצירות 1יוח

 י 0 לגבי יצירה משותפת למחבריס• אחדים —
 י- (0 מונים את התקופה שבה תהיה זבות יוצרים מוגנת מיום

הפוער שמת אחרוץ}  מ1תו.של ׳

ר : ז  (11)-בבל מקום בפקודה זו ובת$ק זכות יוצרים׳ 4911 ש:
 יום ימותו של מהבר — קרי יזם מותו •של המחבר שמת אחרון..

ת מחברן ואינן יצירות שסעיף  (3) לגבי יצירות שפורסמו, אחרי מו
ת ליורשי המחפר כתום תנ י  קטן(1) הל עליהן — תסתיים תקופת ההגנה הנ

ה לאחר מות המחבר; • , י  חמישים שנ

א תתחיל עם-.מותג של מדבר י ה ש ל מ שנקבע כי תקופה ב  (4< מקו
פה מיוב4ה־1 בינואר של השנה פ פרסומה של יצירה, מונים אותה תקו  ^"או ע

 שלאחר המוות או שלאתר הפרסום.

ת זכוה נ ן ישראל ובין מדינה אחרת בענין הג י  5. ׳ נחתם כתב אמנה ג
ר דמשפטיש להודות, י ע א ש  יוצרים, או שישראל הצטרפה לאמנה בעניו זה, ר
ה פיהייגת •את הגנתן• בישראל י היצירות שהאמנ  ־בצו־ שפורסם• ברשומות,. כ
גנות על-עי ההוראימ שבצו. הגנתה של יצירה• כאמור לא, תהיי, -יהיו מו
נה תנת לאותה יציר3 אילו פורסמה לראשו י  יתרה על ההגנה* שהיתה נ
ת ם פורסמה; או אילו היה מחברה אזרח ישראלי בימן שנ  בישראל ־•לי• א
א פורסמה ז אך אם הוסכם באמנה יעל הגנה יתרה.מזו. לא  חברה — אם ל

ה יתרה מזו שהוסכם עליה.• ג מ ־ ה  תמו

 6. יצירה שפורסמה בישראל ובארצות אחרות כאחת יראוה כאילו
ו אותן הארצות מן הארצית נה בישראל! אלא שאם- הי  פורסמה לראשו
ה עליהן, ותקופה ל ת ברן להגנת יצירות ספרותיות ואמנותיות ח  שאמנ
צירה באהת או באחדות מהן קןירה מתקופת ההגנה ה הניתנת.לאותה י מ ח  ה
תנת לה בישראל — יראו אותה יצירה כ^ילו׳ פורסמה לראשונה בארץ י  הנ

ה עליה היא הקצרה ביותר. ־ נ  שתקופת ההג
 •יצירה.,שפורסמה׳ בכמה ארצות תחי שלושים יום מיום •שפורסמה

;  לראשונה — יראוה,כאילו פורסמה בכולן, כאחת.

 ,>:- תיאיםים: 7. התנאי לסעיף 3, סעיפים 4 16(1), התנאי לסעיף 16(2) וסעיפים
 > - .17(1) ו־35(3) לחוק זכות יוצרים, 1911 ~ אין נוהגים לפיהם.״

 (ב) ;סעיף 4 יסומן כסעיף 8.

ר ב ס י ה ר ב • ד ׳ • , - . . ־ . 

נת ישראל לאמנת ברן י (14 בדצמבר ,1949) הצטרפה מדי  כייום ־כ״ג בבסלו תש״
ות ואמבותיות כפי ^ותוקנה לאחרונה בברוסל ביום-י״ט בסימ תש״ח  להגנת יצירות ספרותי

 (26 ביוני 1948).

גנת בישראל בחוק הקופירייט  זכות היוצרים של יצירות ספרותיות ואמנותיות מו
ת 1911, בשינויים שהוכנסו בו בפקודת זכות ההעתקה(קופירייט) הארצישראלית  האנגלי משנ

 כדי להתאימו למסגרת המקומית.

 החוק המוצע בא להתאים את הוראות החוקים האמורים לדרישות העיקריות ש7
ת: - .  אמנת ברן, ואלה ההתאמו

 וז ראשו 1
 על יצי־דד!

ח מ1ה 139, כ״ט נמשיז תמי״נ, 17.1111052- ו מ  ה



 א. החוק הקיים קובע זכות להגבת היצירה, בדרך כלל׳ לתקופה של חמישים שבה
 לאחר מות המחבר, שמהן עשרים וחמש השנים הראשונות ההגנה היא מוחלטת ואילו ביתר
 הזמן מותר השימוש ביצירה לאחר ששולם למחבר הסכום׳ הקבוע בחוק ונמסרה. לני הודעה

 על הכוונה להשתמש ביצירה•,החוק המוצע נותן הגנה מלאה בכל התקופה כולה.

. החוק המוצע מוסיף.הוראה בדבר זכות מצריים על יצירות אנונימיות ופםיבדו־ .  ׳ ב
 בימיות, שהגנתן תהיה עד חמישים שנה מיום פרסומן, אם לא נתבררה זהות מחבריהן.

ת ההגנה על זכות היוצרים של יצירה משותפת למחבריש  ג. החוק הקיים מקיים א
ה לאחר מותו או כל ימי  אחדים כל ימי חייו של המחבר אשר ימות ראשון ועוד חמשים שנ
ד את  חייו של המחבר אשר ימות אחרון, הכל לפי התקופה הארובה יותר, החוק המוצע מעמי
 תקופת ההגנה על חמישים שבה לאחר מות המחבר שמת אחרון. אם לא קיים אחד המחברים
ים,ישבה  את התנאים י הקבועים בחוק להקנאת זכות יוצרים, תהיה התקופה, לפי החוק הקי
 זכות זו מוגנת, התקופה שהיתה צריכה להיות אילו יקיימו כל המחברים את התנאים האמורים.
 במקרה זה עלול מחבר אשר לא קלים אח' התנאים ליהנות מזכויות שאינו למגי להן.

 החוק המוצע קובע שלא ינהגו לפי הוראה זו.

. יצירות שפורסמו אחרי מות מחברן קובע החוק הקיים, כי ההגנה על  ד. לגבי
 זכות יוצרים תהיה קיימת עד פרס ־מה של היצירה וחמישים שנה לאחר פרסומה. החוק המוצע

ם שבה לאחר מות המחבר. שי  קובע תקופה זו עד חמי

 ה. החוק המוצע קובע, בהתאם לאמנה, כי יצירות שפורסמו בארץ. ובארצות אחרות
 כאחת (היינו שפורסמו בהן תוך שלושים יום מיום הפר6ום הראשון) יהיו רואים אותן, בדרך
 כלל, כאילו פורסמו לראשונה בישראל׳ ולפירך תיקבע זכות יוצרים לפי חוקי ישראל.

.  אולם אם ה־תה אחת הארצות האמורות הברה בא־גוד להגנת זכות יוצרים, אשר אמנת ברן
 להגנת יצירות ספרותיות ואמנותיות הלה עליו, ותקופת ההגנה לאותה יצירה באותה ארץ
יתנת לה בישראל — רואים אותה יצירה כאילו פורסמה לראשונה באיתה אריץ.  קצרה מזו הנ

 החוק המוצע בא גם לאפשר מתן הגנה בישראל לזכות יוצרים שנוצרה מחוץ לישראל,
ת זכות יוצרים. נ  ולתת תוקף לאמנות בינלאומיות בדבר הג

נה שימשו למטרה זו הסמכויות שניתכו למלך בריטניה במועצתו  י לפני הקמת המדי
י חוק הקופירייט, 1911. הוראות אלה אינן מתאימות לתבאינו כיום. פ ל  ע

 לפי החוק המוצע, דשאי שר המשפטים להורות בצו, כי יצירות שעל הגנת יוצריהן
יותיעל פי נה אחרת,; יהיו מוגנות בישראל. הזכו  בישראל נחתמה אמנה בין ישראל ובין מדי
ו יתרות מזכותם של יוצרים שפרסמו את יצירותיהם לראשונה בישראל —  צו כאמור לא יהי
ן שנתחברו — אש לא פ־רםמו, מ  אם היצירות פורסמו, או שמחבריהן היו אזרחים ישראלים מ
ת אלא  ונהנים מהזכויות הרחבות ביותר לפי החוק. הרחבת הזכויות למעלה מזה אינה אפשרי

 אמ הותנה על כך באמנה, ובמידה שהותנה.

 הצעות חוק 129, ב״ט בהשו־ן הישיינ, 11.1052״.

 הודפס ע׳׳י המדפים הממשלתי
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 המחיר 40 פרוםד.


