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 חוק מיסוי מקרקעין(שבח, מכירה ורכישה)(תיקון מס׳ 47),
 התשס״א-2000*

 בחוק מיסוי מקרקעין(שבח, מבירה ורכישה), ההשכ״ג-1963 , בסעיף 113

 (1) כותרת השוליים תהיה ״סדרי דין ואגרות בועדות ערר״;

 (2) האמור בד יסומן ״(א)״ ואחריו יבוא:

 ״(ב) שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות אגרות בעד הטיפול בערר

 תיקון סעיף 110

 אהוד ברק אברה! שוחט
 ראש הממשלה

 אברהם בורג
 יושב ראש הכנסת

 משה קצב
 נשיא המדינה

ת חוק ו  נתקבל בכנסת ביום ט׳ בחשון התשם״א(7 בנובמבר 2000); הצעת החוק ודברי הסבר פורפמ! במע
 2897, מיום ז׳ בתמוז התש״ס (10 ביולי 2000), עמי 482.

 סייח התשנ״ג, עמ־ 156; התש־ס, עמ׳ 132.

י  חוק השוואת זכויות פנסיה לאלמן ולאלמנה, התשם׳׳א-2000 י

 1. בחוק זה -

 ״אלמן״, ״אלמנה״ - כהגדרתם בתקנון של קופת גמל לקצבה•,

 ״קופת גמל לקצבה״ - קופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח, כמשמעותן בתקנות מס
 הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשב״ר-964ז'.

 2. נקבעה בתקנון של קופת גמל לקצבה, פנסיית שאירים בשיעור מסוים מהשכר הקובע
 לאלמן, ופנסיית שאירים בשיעור אחר מהשכר הקובע לאלמנה, יהיו זכאים האלמן
 והאלמנה, למרות האמור בתקנון, לפנסיית שאירים בשיעור זהה מהשכר הקובע שי כל אחד

 מהם לפי השיעור הגבוה הקבוע בתקנון.

 תחילה ותחולה י 3. תחילתו של חוק זה ביום קבלתו בכנסת (להלן - יום התחילה) והוא ־־חיל גם על מי

 שהיה אלמן או אלמנה ביום התחילה•, ואולם לא ישולם כל סכום לפי הוראות היק זה בעד
 תקופה שקדמה ליוה התחילה.

 השוואת זכויות
 פנסיה

 4. הוצאות קופות גמל לקצבה הנובעות מיישום הוראות חוק זה יכוסו מאוצר
 המדינה.

 דרכי מימון

ד ברק ו ה  א
 ראש הממשלה

ג ר ו ם ב ה ר ב  א
 יושב ראש הכנסת

 משה קצב
 נשיא המדינה

 נתקבל בכנסת ביום י׳ בדושון התשם־א(8 בנובמבר 2000); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 2881, מיום ג׳ באייר התש־ס (6 ביוני 2000), עמי 409.

 סייח התשב״ד, עמי 1502.

 4 ספר חוקים 1755, י״ז בחשון התשס־א. 13.11.2000



 חוק הגנת ביגויי מקור וציונימ גאוגרפיים (תיקון מס׳ 2), התשס״א-2000*

 ״ריש1ם כינויי
 מקור שווי

 צורה המזהים
 יין

 1. בחוק הגנת כינויי מקור וציונים גאונרפייש, התשב״ה-1965' (להלן - החוק העיקרי), הוספת סעיף 7א
 אחרי סעיף 7 יבוא:

 7א. (א) לענין כינויי מקור שווי צורה ליין המציינים אזורים גאוגרפיים
 שונים, רשאי הרשם לקבל כל 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.

 (ב) בסעיף זה, ״שווי צורה׳ - זהים בכתיבה או בהיגוי אך שונים
 במובן.״

 בסעיף 22א לחוק העיקרי, בתחילתו יבוא ״רישום כיגוי מקור או״.

 בסעיף 33א לחוק העיקרי -

 (ו) אחרי ״או דומה לציון גאוגרפי״ יבוא ״או לכינוי מקור״,

 (2) אחרי ״שבו ניתנה לציון הגאוגרפי״ יבוא ״או לכינוי המקור״;

 (3) אחרי ״המצוין בציון הגאוגרפי״ יבוא ״או בארץ המקור לפי העניך.

 במקום סעיף 33ב לחוק העיקרי יבוא:

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

 ציון גאוגרפי.״

 תיקון סעיף 22א

 תיקון סעיף 33א

 החלפת סעיף גבב

 ״טענת הגנה
 בפני הרשם

 ובית המשפט

 סעיף 34 לחוק העיקרי - בטל. ביטול סעיף 34

ן י ל י י  יוסף ב
 שר המשפטים

ד ברק  אהו
 ראש הממשלה

 אברהם בורג
 יושב ראש הכנסת

 משה קצב
 נשיא המדינה

 נתקבל בכנסת ביום נד בחשון התשם־א(7 בנובמבר 2000); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 2819, מיום י״ד באב התשנ״ס (27 ביולי 1999), עמי 523.

 ס־ח התשכ״ה, ענד »18; התש״ס, עמי 52.

 תיקון טעות דפוס

 (לפי סעיף 0וב לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח-948ו)

 בחוק ההסדרים במשק מדינת ישראל(תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות
 הכלכלית לשנת התקציב 2000) (תיקון), התש״ם-2000י(להלן - החוק), בסעיף 1, המוסיף את
 סעיף 17א לחוק ההסדרים במשק מדינת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב

 י סיח התשים, עמי 140.

 ספר חוקים 1755, י״ז בחשק התשס״א, 15.11.2000 5



 והמדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2000), התש־ם-999ו*, בפסקה(ד^, המתקנת את סעיף
 41 לחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו-התש״ן, 51990, בסעיף קטן (ב 1x3׳ המובא בה,

 במקום ״ארם אחר״ צריך להיות ״אדם אחד״.

 י״ז באלול התשים (7 ו בספטמבר 2000)

ף ב י י ל י ן ס ו  י
 שר המשפטים

 י ס״ח התשיס, עמי »4.
 3 ס־ח התשץ, עמי 59.

 ° ספר חוקים 1755, י״ז בחשו; התשס״א, 15.11.2000
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