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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הכלכלה של הכנסת:

הצעת חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה )תיקון מס' 5( )רכישת דגלי המדינה מתוצרת הארץ(, 
התשע"א–2010 *

   
בחוק הדגל, הסמל והמנון המדינה, התש"ט–1949 1, אחרי סעיף 1 יבוא:1 הוספת סעיף 1א

"חובת רכישת דגל 
המדינה מתוצרת 

הארץ

לא ירכשו המדינה, רשות מקומית או כל גוף אחר שחוק 1א  )א( 
חובת המכרזים חל עליו את דגל המדינה, אלא אם כן הוא דגל 

מתוצרת הארץ  
סותרות  שאינן  ככל  יחולו  )א(  קטן  סעיף  הוראות  )ב( 

התחייבויות של המדינה באמנה בין־לאומית 
בסעיף זה – )ג( 

"אזור" – כהגדרתו בסעיף 3א לחוק חובת המכרזים;
"דגל מתוצרת הארץ" – דגל המדינה שיוצר בישראל או באזור 
בידי יצרן שהוא אזרח ישראל או תושב קבע בישראל, או 
תאגיד הרשום בישראל, ובלבד שמחיר המרכיב הישראלי 
בו מהווה 35% לפחות ממחירו; לעניין זה, "ייצור" – הפקה 
של טובין או שינוי מהותי בהם, שכתוצאה ממנו התקבלו 

טובין חדשים או שונים;
"חוק חובת המכרזים" – חוק חובת המכרזים, התשנ"ב–1992 2;

"רשות מקומית" – עיריה או מועצה מקומית "
מכרזים 2  תחילה ותחולה על  יחול  והוא   ,)2011 בינואר   1( התשע"א  בטבת  כ"ה  ביום  זה  חוק  של  תחילתו 

שיפורסמו מאותו יום ואילך 

דגלי המדינה אינם טובין רגילים  יש להם משמעות 
הערכים  ואת  המדינה  ערכי  את  מסמלים  והם  עמוקה, 
ציוניים,  לאומיים,  ערכים   – אזרחיה  של  המשותפים 

חברתיים ומוסריים 

 משרדי הממשלה, רשויות מקומיות וגופים אחרים 
דגלי  את  כיום  רוכשים  המדינה  ידי  על  המתוקצבים 
עלות   משיקולי  לארץ  בחוץ  הפועלים  מיצרנים  המדינה 
מעבר לפגיעה הסמלית בערכי הציונות ובסמלי המדינה 
אחרת,  במדינה  שיוצרו  המדינה  דגלי  מהנפת  הנגרמת 
הטקסטיל  ולמפעלי  למתפרות  ממשיים  הפסדים  נגרמים 
הישראליים בשל רכישת דגלים ממפעלים במדינות שבהן 

משלמים שכר זעום לעובדים  

את  להשיב  באה  בזה  המתפרסמת  החוק  הצעת 
ייצורם של דגלי המדינה לתעשייה המקומית, באמצעות 
חיוב גופים ציבוריים לרכוש דגלי ישראל אך ורק מתוצרת 

הארץ  

מוצע לקבוע כי גופים ציבוריים, קרי מוסדות המדינה, 
הרשויות המקומיות וכל גוף אחר שחוק חובת המכרזים, 
את  לרכוש  כאמור  חייבים  יהיו  עליו,  חל  התשנ"ב–1992, 
דגלי המדינה אך ורק מתוצרת הארץ  כך, התיקון המוצע 
יחול על גופים נוספים שתקנות חובת המכרזים )העדפת 
תוצרת הארץ(, התשנ"ה–1995, אינן חלות עליהם  מוצע 
להגדיר ייצור של תוצרת הארץ כפי שהוא מוגדר בתקנות 

האמורות 

יחולו  המוצע  הסעיף  הוראות  כי  לקבוע  מוצע  עוד 
בין-לאומיים  והסכמים  אמנות  סותרות  הן  שאין  ככל 
קבועה  דומה  הוראה  עליהם   חתומה  ישראל  שמדינת 

בסעיף 5א)ב( לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב–1992 

של  התקציבית  העלות  האוצר,  משרד  להערכת 
השוטף  התפעול  לתקציב  יחסית  זניחה  המוצע  התיקון 
של הגופים הממשלתיים שעליהם יחול התיקון, ותמומן 

מתקציבי התפעול השוטף שלהם  

הצעת חוק מס' פ/2407/18; הועברה לוועדה ביום כ"ו בחשוון התשע"א )3 בנובמבר 2010(   *
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