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כותרת :עו"ד ערן ברקת ,שותף במשרד עו"ד גילת
ברקת ושות'' ריינהולד כהן ומרצה
שדרן :

ערב טוב לעורך דין ערן ברקת שותף בגילת ברקת

ושות'' מקבוצת ריינהולד
עו"ד ערן ברקת :
שדרן :

שלום לך.

כהן מרצה לפטנטים

באוני'' חיפה.

ערב טוב.
גם השנה מוצאת את עצמה ישראל ברשימה

השחורה של נציבות הסחר האמריקאית שמדרגת מדינות על פי
רמת ההגנה שהמדינות נותנות על קניין רוחני ואנחנו שם עם
ארגנטינה ,קנדה ,סין הודו אינדונזיה פקיסטן  ,רוסיה תאילנד
ואוקראינה.

חברה שחלקה כזאת

וחלקה כזאת .למה אנחנו שם

ומה הסיפור?
עו"ד ערן ברקת :

כמו שאמרת דודי חלקה כזאת וחלקה כזאת

אבל חלק מהחברות הן מכובדות ,כמו קנדה ,סין ורוסיה שהן
שחקניות חשובות בסחר הבינלאומי וגם אנחנו חשובים .עכשיו
בחודש פברואר 2010

נחתם מזכר הבנות בין ממשלת ישראל
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וממשלת ארצות הברית כאשר ממשלת ישראל בתוך הבנה
שהחקיקה בישראל

בתחום של הקניין הרוחני

היא לא חקיקה

נאותה ,התחייבה לערוך כמה וכמה שינויים בחקיקה שלנו3 ,
היום שנתיים לאחר מכן חוק אחד נחקק ,הצעת

תיקוני

חוק.

החוק

השנייה הוגשה אמנם לכנסת אבל הדיון בה טרם

הושלם.
שדרן :

זה יהיה כנראה כבר בכנסת הבאה

עו"ד ערן ברקת :

וזהו וכנראה שזה כבר לא יקרה בכנסת

הזאת .שעתידה להתפזר והצעה שלישית
שדרן :

כלל לא הוגשה.

אז..

והאמריקאים לא שמחים .תגיד ולמה אנחנו מתקנים את

החוקים שלנו בהתלהבות כזאת .זה לחץ פוליטי?

אלה אינטרסים

כלכליים ,מה משחק כאן?
עו"ד ערן ברקת :

תראה בשני הצדדים משחקים אינטרסים

פוליטיים אינטרסים כלכליים אבל גם אינטרנס של מה הדבר
הנכון לעשות .והרקע ההיסטורי הוא שב 2006-הכנסת חוקקה
תיקון שהוריד מאוד את הסטנדרט של ההגנה

של החקיקה

אצלנו ואם אתה שואל אותי אני חושב שהמדינה הבינה ,
שהממשלה הבינה שהרחיקו לכת יותר
מדי ,בסך הכל אני אומר לך המצב של החקיקה בישראל הוא לא
משביע רצון מצד אחד אנחנו מדינה שמבוססת על חדשנות ,אנחנו
מכירים את הספר סטארטאפ ניישן של סופרים אמריקאים סניור
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וסול זינגר ש מספרים את ההצלחה שלנו ואנחנו קוראים עליה
שיוצאות מישראל היא גדולה מאוד.

בעיתונות .כמות ההמצאות

אנחנו צועדים בראש טבלת המדינות הזרות כשסופרים אותנו פר
קפיטל זאת אומרת מספר הפטנטים ביחס למספר האוכלוסייה
ולעומת זאת

החקיקה אצלנו במקום אחר.

זה נובע מכך

שלתעשיית התרופות הגנרית יש השפעה לא קטנה על הממשלה
ופקידי הממשלה ואני חושב

שבמידה רבה בשנים האחרונות

עד

לעת הזו עכשיו כשאנחנו באים לתקן את החוק האינטרס של
המדינה נתפס כעידוד של תעשייה גנרית .זאת אומרת

עידוד של

אנשים שיש להם תפקיד חשוב אבל מצד שני נבנים על חדשות
של גורמים אחרים .והמילה האחרונה בעניין הזה

החוק שלנו

הוא נותן הגנה בסטנדרט נמוך יותר מאשר מה שמקובל במדינות
המערב ושם אותנו כמדינה של מעתיקים ולא של חדשנים.
שדרן :

ומה אתה צופה שיהיה הלאה ,זאת אומרת

אנחנו מאוד

נפגעים מההכללה ברשימה הזאת? זה משפיע עלינו או שאתה יודע
האמריקאים לא מרוצים ואנחנו ממשיכים בדרכינו?
עו"ד ערן ברקת :
ברשימה

תראה קשה לדעת אין ספק שההכללה
רצון של השותפי הסחר שלנו

משדרת חוסר שביעות

ואתה יודע אפשר להסתכל על האמריקאים כילד רע .אבל בסך
הכל זה שותף סחר מאוד משמעותי אצלנו ,גם האירופאים דרך
אגב הם שותף סחר שלנו והם לא היו מרוצים מהמצב אצלנו
4305140
עמוד

3

מתוך

4

ועדיין לא מרוצים .אנחנו התחייבנו לתקן את

החקיקה ולהביא

אותה לסטנדרט ראוי יותר ערב ההכרזה על הכניסה שלנו
ל .OECD-יכול להיות שיש מי שחושב שאם כבר

נכנסנו אז

עכשיו אפשר לא לקיים את ההבטחות .אבל מה יקרה הלאה
קשה לדעת .כשאנחנו מתחייבים בהסכם לבצע תיקונים כאלה
ואחרים ומתמהמהים אז ברור שהשותפים שלנו לא יהיו מרוצים.
שדרן :

כן טוב

עו"ד ערן ברקת :
שדרן :

אין ספק ש ..תודה רבה לך.

עו"ד ערן ברקת תודה

עו"ד ערן ברקת :
שדרן :

כן נכון

נמתין כולנו בסבלנות

עו"ד ערן ברקת :
שדרן :

אז נראה מה תעשה הכנסת הבאה.

שהיית איתנו הערב.

תודה.

ערב טוב.
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