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בסעיף  142לחוק הפטנסים ,התשכ״ז) ,*1967-להלן  -החוק העיקרי( _
)(1

האמור בסעיף יסומן)א( ובו ,במקום פסקה ) ,(2יבוא:
״) (2מי שהתקיים בו אחד מאלה:
)א( הוא רשום כמהנדס בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים
והאדריכלים ,התשי״ח 1958-ן
ג

)ב( הוא סיים מוסד להשכלה גבוהה כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה
גבוהה ,התשי״ח־& , 195באחד המקצועות המפורטים בתוספת:
3

י ץ לארץ את אחד המקצועות המפורטים כתוספת במוסד
להשכלה גבוהה אד מוסד טכני גבוה שאישר לענין זה שר המשפטים ,לאחר
התייעצות במועצה להשכלה גבוהה.״
)

)(2

״

ה י א

ב ח

ס י י ם

אחרי סעיף קטן)א( יבוא:
׳׳)כ( שר המשפטים ,באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,רשאי ,בצו,
לשנות התוספת.״

בסוף החוק העיקרי יבוא:
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כימיה
פיסיקה

דברי
לפי סעיף  142לחוק הפטנטים ,התשכ״ז-ד ,196זכאי
לקבל רשיון כעורך פטנטים רק מי שהוסמך באחד מענפי
ההנדסה ,הכימיה או הפיסיקה ,או מי שסיים מוסד להשכלה
גבוהה או מוסד טכני גבוה באחד הענפים האמורים.
בעשרים השגיס שעברו מאז שחוקק חוק הפטנטים ,חלה
התפתחות רבה בתתומיס נוספים הקשורים לבקשות פטנטים
ביחוד בתחומי הביולוגיה והרוקחות ,אך מועמדים רבים
1
2
s

.3
.4

ביולוגיה
רוקחות״.

הסבר
המוסמכים בתחומים אלה מנועים מלהירשס כעורכי פסנסים
בגלל ההגבלות הקיימות בחוק כיום.
מטעמים אלה מוצע להרחיב את רשימת המקצועות
שלגביהם רשאי אדם לעסוק כעורו פטנטים ,ק־ שהיא תכלול
גם ביולוגיה ורוקחות .כמו כן מוצע ,כי שר המשפטים,
באישור ועדת החוקר• חוק ומשפט של הכנסת ,יהיה דשאי
לשנות את רשימת המקצועות.

ס׳׳ח התשכ״ז ,עמ׳ '.148
ס״ח התשי׳׳ח ,עמ׳ .108
ס״ח התשי״ח ,עמ׳ .191
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