חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים )תיקון מס'  ,(2התשס"א*2000
 .1בחוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים ,התשכ"ה) 1 1965להלן  החוק העיקרי(
אחרי סעיף  7יבוא:
7א) .א( לענין כינויי מקור שווי צורה ליין המציינים אזורים גאוגרפיים
שונים ,רשאי הרשם לקבל בל אחת מהבקשות לרישום כינויי המקור
האמורים בתנאי שיקבע הבחנה ביניהם; בבואו לקבוע הבחנה לפי סעיף
זה ,על הרשם להביא בחשבון את הצורך להבטיח מתן טיפול שוויוני
ליצרנים הנוגעים בדבר ואת הצורך למנוע הטעיית צרכנים.

"רישום כינויי

מקור שווי
צורה

הוספת סעיף 7א

המזהים

יין

)ב(

בסעיף זה ,שווי צורה  זהים בכתיבה או בהיגוי אך שונים

במובן".
.2

בסעיף 22א לחוק העיקרי ,בתחילתו יבוא 'רישום כינוי מקור אוי.

תיקון סעיף 22א

.3

בסעיף 33א לחוק העיקרי 

תיקון סעיף 3נא

) (1אחרי או דומה לציון גאוגרפי" יבוא "או לכינוי מקור";

) (2אחרי "שבו ניתנה לציון הגאוגרפי יבוא "או לכינוי המקור";
) (3אחרי "המצוין בציון הגאוגרפי" יבוא "או בארץ המקור לפי הענין".
במקום סעיף 33ב לחוק העיקרי יבוא:

.4

החלפת סעיף

33ב

33ב .בבל הליך בפני הרשם או בית המשפט ,שבו מעלה בעל דין טענה
שהוא בעל זכות בכינוי מקור רשום או בציון גאוגרפי ,רשאי בעל הדין
שכנגד לטעון כי כינוי המקור או הציון הגאוגרפי אינו בינוי מקור או אינו

טענת הגנה
בפני הרשם
ובית המשפט

ציון גאוגרפי'.
סעיף  34לחוק העיקרי  בטל.

.5

ביטול סעיף

יוסף ביילין

אהוד ברק

ראש הממשלה
משה קצב
נשיא

המדינה

שר

המשפטים

אברהם בורג
יושב ראש הכנסת

נתקבל בכנסת ביום ט' בחשון התשס"א ) 7בנובמבר  ;(2000הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 ,2819מיום י"ד באב התשנ"ט ) 27ביולי ( 1999עמ' .525
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;186התש"ס ,עמ' .52

תיקון טעות דפוס
)לפי סעיף 10ב לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,התש"ח(1948

בחוק ההסדרים במשק מדינת ישראל )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות
הכלכלית לשנת התקציב ) (2000תיקון( ,התש'ס) 1 2000להלן  החוק( ,בסעיף  ,1המוסיף את

סעיף 17א לחוק ההסדרים במשק מדינת ישראל )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב
 1ס"ח התש"ס ,עמ' .140

34

והמדיניות הכלכלית לשנת התקציב  ,(2000התש'ס , 2 1999בפסקה ))(7ג( ,המתקנת את סעיף
 41לחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו ,התשן ,3 1990בסעיף קטן )ב  (3)(1המובא בה,

במקום "אדם אחר" צריך להיות "אדם אחד".
י'ז באלול התש'ס ) 17בספטמבר (2000

יוסף ב יילין
שר

 2ס'ח התש"ס ,עמ' .66
 3ס"ח התש"ן ,עמ' .59

המשפטים

