חוק זכויות מבצעים ומשדרים וסימני מסחר )אחריות פלילית( )תיקוני חקיקה(,
התשס"ג*2002
תיקון חוק
זכויות מבצעים
ומשדרים 
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 .1בחוק זכויות מבצעים ומשדרים ,התשמ"ד 1 1984
) (1סעיף 4א שכותרת השוליים שלו היא "זכויות המשדר" יסומן "4א;"1
)(2

בסעיף 4ב ,במקום "4א" יבוא

)(3

בסעיף 4ג ,במקום "4א) "(1יבוא

"4א;"1
"4א)1ו(";

) (4בסעיף 4ר ,במקום " "10יבוא ";"10 ,6
)(5

בסעיף

6



)א( במקום סעיף קטן )א( יבוא:
")א(

העושה אחד מאלה ,דינו  מאסר שלוש שנים או קנס פי שבעה

מהקנס האמור בסעיף )61א() (4לחוק העונשין ,התשל"ז) 2 1977להלן  חוק
העונשין(:
)(1

עושה עותק מפר של ביצוע לשם מסחר בו;

) (2עוסק במכירה ,בהשכרה או בהפצה של עותק מפר של ביצוע,
או מוכר ,משכיר או מפיץ עותקים מפרים של ביצוע בהיקף
מסחרי.

)או( המחזיק עותק מפר של ביצוע לשם מסחר בו ,דינו  מאסר שנה או
קנס פי חמישה מהקנס האמור בסעיף )61א() (4לחוק העונשין.

)א (2בסעיפים קטנים )א( ו)א" ,(1עותק מפר"  טביעה של ביצוע או
שעתוק של טביעה של ביצוע ,שנעשו בלא הסכמה של המבצע בניגוד
להוראות סעיפים  2ו ,3למעט אם עשייתם הותרה בהוראה מהוראות חוק
זה או שנעשו בהסכמת אדם אחר שהוא בעל הזכות להסכים בהתאם
להוראות חוק זה.
)א (1) (3אלה דינם מאסר שישה חורשים או כפל הקנס האמור בסעיף
)61א() (3לחוק העונשין:

)א( עושה עותק מפר של שידור לשם מסחר

בו,

)ב( עוסק במכירה ,בהשכרה או בהפצה של עותק מפר של
שידור ,או מוכר ,משכיר או מפיץ עותקים מפרים של שידור

בהיקף מסחרי.

) (2בסעיף קטן זה" ,עותק מפר"  טביעה של שידור או שעתוק של
טביעה של שידור ,שנעשו בלא הסכמה של המשדר בניגוד להוראות
סעיף 4א ,1למעט אם עשייתם הותרה לפי חוק.

)או( או )א (3בירי תאגיד,

)א (4נעברה עבירה לפי סעיפים קטנים
דינו  כפל הקנס הקבוע לעבירה,".
)ב( בסעיף קטן )ב( ,המילים "או מי שפועל על יסור הסכמה כאמור ביודעו
שניתנה בלא הרשאה או תוך חריגה מהרשאה"  יימחקו;
)א(,

 .נתקבל בכנסת ביום ט''ז בחשון התשס"ג ) 23באוקטובר  :(2002הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק , 3163מיום כ"ט בתמוז התשס"ב ) 9ביולי  ,(2002עמ' .854

 1ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;157התש"ס ,עמ' .54
 2ס"ח התשל"ז ,עמ' .226

)(6

במקום סעיף

"אחריות נושא
משרה בתאגיד

7

יבוא:

) .7א( נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן
למניעת עבירה מהעבירות המפורטות בסעיף ) 6להלן  עבירה(
בידי

התאגיד או בידי עובד

מעובדיו; הפר את חובתו

האמורה,

דינו  הקנס האמור בסעיף )61א() (4לחוק העונשין.

)ב( נעברה עבירה בידי תאגיד או עובד מעובדיו ,חזקה היא
כי נושא המשרה הפר את חובתו לפי סעיף קטן )א( ,אלא אם כן
הוכיח כי עשה כל שניתן כרי למלא את חובתו האמורה.
)ג( בסעיף זה" ,נושא משרה"  מנהל פעיל בתאגיד ,שותף,
למעט שותף מוגבל ,ופקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו
בוצעה העבירה".

 .2בפקודת סימני מסחר ]נוסח חדש[ ,התשל"ב ,3 1972במקום סעיף  60יבוא:
"עונשין

.60

תיקון פקודת

)א( העושה אחר מאלה ,דינו  מאסר שלוש שנים או קנס פי שבעה

מהקנס האמור בסעיף )61א() (4לחוק העונשין ,התשל"ז) 1977להלן  חוק
העונשין(:

) (1מסמן לשם מסחר ,בלא רשות בעל הסימן או מי מטעמו,
סימן מסחר רשום או חיקויו ,על טובין שלגביהם נרשם הסימן
בפנקס ,או על אריזה של טובין כאמור ,ועלול להטעות בכך אדם
אחר;

) (2מייבא לשם מסחר ,בלא רשות בעל הסימן או מי מטעמו,
טובין או אריזתם שסומנו בסימן מסחר הרשום בפנקס לגבי
אותם טובין או בחיקוי של סימן כאמור ,והסימון עלול להטעות
אדם אחר; ואולם הוראות פסקה זו לא יחולו לגבי טובין שסומנו
בהרשאת מי שהוא בעל הסימן בארץ שבה נעשה הסימון;
) (3עוסק במכירה ,בהשכרה או בהפצה של טובין שסומנו או
יובאו לישראל בניגוד להוראות פסקאות )ו( או ) ,(2או מוכר,
משכיר או מפיץ טובין כאמור ,בהיקף מסחרי;

) (4מחזיק טובין שסומנו או יובאו לישראל בניגוד להוראות
פסקאות ) (1או ) ,(2לשם מסחר בהם.
)ב(

נעברה עבירה לפי סעיף קטן )א( בידי תאגיד ,דינו 

כפל הקנס

הקבוע לעבירה.

)ג( המוסר מידע כוזב לרשם בקשר עם בקשה לרישומו של סימן
בפנקס ,דינו  מאסר שנה.
)ר(

) (1נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן
למניעת עבירה מהעבירות המפורטות בסעיף זה )להלן 
עבירה( בידי

התאגיד או בירי עובד מעובדיו; הפר את חובתו

האמורה ,דינו  הקנס האמור בסעיף )61א() (4לחוק העונשין.
 3דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,26עמ'  ;511ס"ח התשס"ב ,עמ' .424

סימני מסחר 
מס' 4

) (2נעברה עבירה בידי תאגיד או עובד מעובדיו ,חזקה היא כי
נושא המשרה הפר את חובתו לפי פסקה ) ,(1אלא אם בן הוכיח
כי עשה בל שניתן בדי למלא את חובתו האמורה.

) (3בסעיף קטן זה'' ,נושא משרה"  מנהל פעיל בתאגיד ,שותף
למעט שותף מוגבל ,ופקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום
שבו

בוצעה

העבירה".
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