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479

הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום()תיקון מס׳ ) (27סכום
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:תפרסמות בזה הצעות חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק בתי המשפט )תיקון מס׳ ) (54כריכת םעדים בתביעות בעניני
קבין רוחני( ,התשס״ג2005-
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ו.

בחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשבדד984-ו' ,בסעיף  ,40אחרי פסקה )(3

יבוא:
״)(4

תביעה בעניני קנין רוחני ,הכרוכה בתביעה בעניני קנין רוחני שהיא בסמכות

בית המשפט המחוזי לפי פסקה)ו( ,וזאת אף אם סכום התביעה אינו עולה על הסכום
באמור בסעיף ו)5א>; ;(2לענין זה ,״תביעה בעניני קנין רוחני״  -תביע ז אזרחית לפי
אחד או יותר מהחוקים המפורטים להלן:
)א(

חוק זכוח יוצרים ,ו ו  9ו ;

)ב(

פקודת זכות יוצרים ;

)ג(

פקודת הפטנטים והמדגמים ,-

ג

5

4

)ד(

חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים ,התשכ״ה965-ו ;

)ה(

חוק הפטנטים ,התשכ״ז; 1967-

)ו(

פקודת סימני מסחר ]נוסח חדש[ ,התשל״ב; 1972-

)ז(

י

6

ד

חוק זבות מטפחים של זני צמחים ,התשל״ג973-ו";

)ח(

חוק זכויות מבצעים ומשדרים ,התשמ״ד984-ו';

)ט(

חוק עוולות מסחריות ,התשנ״ט. 1999-״
0י

דברי
תביעות בתחום הקגין הרוחני מתאפיינות ,בדרך
לל ,בכך שהן כוללות סעד כספי בצד צו מניעה נגד
משך הפרת הזכויות .כללי הסמכות הענינית הקיימים,
פי שפורשו לאחרונה בפסיקת בית המשפט העליון
״ע״א  7589/98הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות
ע״מ נ׳ שוורץ ,פ־ד גג)ו( בעמי  ,(670מובילים פעמים
בות לפיצול של תביעות בעניני קנין רוחני בין בית
:משפט המחוזי לבין בית משפט השלום :פיצול זה
כביד על הצדדים ועל המערבת המשפטית ,בלא
;צדקה ענינית.
הצעת חוק זו באה למנוע את הצורך בפיצול
עדים במקרים האמורים ,על ידי מתן אפשרות לברוך
עדים כספיים בתביעות לצו מניעה וצו עשה בתחום
קנין הרוחני ,המוגשות לבית משפט מחוזי .למעשה,
צעת החוק מעגנת פרקטיקה שנהגה בבתי המשפט
משך שנים רבות ,ולפיה בתביעות בעניני קנין רוחני היו
ורכים את הסעד הכספי בתביעת צו המניעה.
ס״ח התשמ״ד ,עמי  ;198התשנ״ו ,עמי  08ו.
חוקי א״י ,כרך ג׳ ,עמי)ע( ) ,2633א( .2475
חוקי א״י ,כרך אי ,עמי)ע( ) ,364א( .389
חוקי איי ,כרך בי ,עמי)ע( ) ,1053א( .1076
ם״ח התשב״ה ,עמי .186
ס״ח התשכ״ז ,עמי .(201) 148
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,26עמי .511
סייח התשל״ג ,עמי .272
ס״ח התשמ״ד ,עמי .157
ם״ח התשנ־ט ,עמי .146
47

הסבר
הצעת החוק מתיישבת עם הענודה העקרונית
שהובעה לגבי עניני הקנין הרוחני בדוה זועדד לבדיקת
מבנה בתי המשפט הרגילים בישראל )ירושלים,
התשנ״ז997-ו()להלן  -דוח ועדת אור( ,ולפיה ״:לן הראוי
שעניינים אלה יישארו בשלב הנוכחי בסמכות בית
המשפט המחוזי״)פסקאות  42-41לדוח( .זצעת החוק אף
אינה סותרת את המלצות ועדת אור בדבר הפיכת בית
משפט שלום לבית משפט מרכזי ,שבן מדובר בתחום
ספציפי ובהיקף מצומצם יחסית של !־ביעות ,שענינן
היה נדון ממילא גם לפני בית המשפט המחוזי
הצעת החוק אינה משנה את הקמכות הענינית
לדון בתביעות בעניני קנין רוחני שמבוקש בהן כעד בספי
בלבד ,אשר ימשיכו להיות מוגשות לבית המשפט
המתאים לפי סכום התביעה.
הצעת החוק פורסמה בהצעות חוק הממשלה ,8 -
מיום ל׳ בחשון התשם״ג) 5בנובמבר  2002י ,עמ׳ ?׳ .14והיא
מתפרסמת בזה בשנית.

הצעות חוק  -הממשלה  ,30ג׳ במיון התשט״ו3.6.2003 ,

.2

תחילה והוראות

)א(

תחילתו של חוק זה  50ימים מיום פרסומו.

)ב(

תובענות שביום תחילתו של חוק זה היו תלויות ועומדות בבית משפט מחוזי

מעבר
ובבית משפט שלום ,ולפי הוראות חוק זה ניתן היה לברוך אותן ,רשאי בית משפט השלום
הדן בתובענה מיזמתו או לבקשת בעל דין ,להעבירה לבית המשפט המחוזי הדן באותו
ענין.
)ג(

בית המשפט המחוזי שאליו הועברה התובענה רשאי להמשיך ולדון בה מן

השלב שאליו הגיע בית משפט השלום.
)ד(

בית המשפט המחוזי שאליו הועברה התובענה לא יעבירנה עוד.

הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה)תגמולים ושיקום()תיקון מם׳ (26
)שינוי בזכאות לבן משפחה ש ל נספה( ,התשם״ג2003-
ו.

בחוק משפחות חיילים שנספו במערבה )תגמולים ושיקום( ,התש״י ,'1950-בסעיף

תיקון סעיף 28

8ג)ג( ,אחרי ״יודיע על כך לקצין תגמולים״ יבוא ״בתוך חמש שנים מיום השינוי״ ובסיפה,
במקום ״חל השינוי במצבו״ יבוא ״חל השינוי במצבו; הודיע לאחר חמש שנים מיום השינוי,
יהיה זכאי להגדלת תגמוליו רק מתאריך מסירת ההודעה״.
דברי

סעיף )28ג( כנוסחו היום תוקן במסגרת חוק
משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(
)תיקון מס׳  ,(20התש״ם) 2000-ס״ח התש״ם ,עמי ,160
שפורסם ביום  4בפברואר ) (2000להלן  -תיקון מס׳ .(20
נוסח סעיף )28ג( טרם תיקון מם־  20לחוק היה :״חל
במצבו של בן משפחה של נספה שינוי המזכהו בהגרלת
תגמוליו ,חייב הוא להודיע על כך לקצין התגמולים תוך
שנתיים מיום השינוי; הודיע לאחר שנתיים מיום
השינוי ,יהא זכאי להגדלת תגמוליו רק מתאריך מסירת
ההודעה.״

הסבו

בפועל מאז כניסת תיקון מם׳  20לחוק לתוקף היו
עשרות פניות לעדכון תגמולים רטרואקטיבי ,חלקן
מתייחם לעשרות שנים אתורה.
לפיכך עלה הצורך להגביל את מספר השנים אשר
בשלהן ישולם תגמול רטרואקטיבי לבן משפחה של נספה
עקב שינוי במצבו המזכה בהגדלת תגמוליו ,לתקופה של
חמש שנים מיום שמסר הודעה לקצין התגמולים על
שינוי כאמור.
הצעת החוק פורסמה בהצעות חוק התשס״ב ,עמי
 ,698מיום ט״ז בתמוז התשס״ב ) 26ביוני  ,(2002והיא
מתפרסמת בזה בשנית.

ס־ח התש־י .עמי .162

הצעות חוק  -הממשלה  ,30ג־ בםיון התשם״ג3.6.2003 ,

479

הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערבה)תגמולים ושיקום( ותיקון מם׳
)סכום חודשי למימון צרכים מיוחדים לשכול( ,התשם״ג2003-
הוספת סעיף 10ג

.1

(27

בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה)תגמולים ושיקום( ,התש״י-נ , 195אחרי סעיף
י

0וב יבוא:
״תשלום חודשי
לערכים

מ י ו ח ד י ס

סוג.

לשכול ישולם ,נוסף על התגמול החודשי ,תשלוח חודשי למימון

ערכים מיוחדים כפי שיקבע שר הביטחון באישור ועדת ;־•עבודה והרווחה
של הכנסת.״

דברי
לפי סעיף  10לחוק משפחות חיילים שנספו
במערכה )תגמולים ושיקום( ,התש״י ,1950-משולם
לשכול תגמול חודשי שגובהו נקבע בהתאם להכנסותיו
של השכול.
נמצא כי לחלק מהשכולים צרכים מיוחדים
המצדיקים תשלום חודשי נוסף ,למשל הורים שכולים
מחוסרי הכנסה מכל מקור שהוא.
מוצע לקבוע כי לשכול ישולם נוסף על התגמול
החודשי ,תשלום החודשי למימון צרכים מיוחדים ,כפי

הסבר
שיקבע שר הביטחון באישור ועדת העבודה והרווחה של
הכנסת.
ההשפעה על תקציב המדינה תהיה בהחאם
לשיעור התשלום החודשי למימון צרכים מיוחדים אשר
יקבע שר הביטחון ומוערך כיום בבי 2.מיליון שקלים
חדשים לשכולים מחוסרי הכנסה מכל מקור שהוא.
הצעת החוק פורסמה בהצעות רוק התשם״ב ,עמי
 896מיום י׳ באב התשסי׳ב ) 19ביילי  ,(2002והיא
מתפרסמת כעת בשנית.

ם־ח התש״י ,עמי  :162התשם־א ,עמי .120
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