
תש"ט1949* והסמל, הדגל חוק
1*פירושים.

עליו הכריזה הזמנית שמועצתהמדינה הדגל פירושו  המדינה" "דגל (א)

דגל, או ישראל, מדינת דגל כעל 1(1948 באוקטובר 28) תש"ט בתשרי כ"ה ביום
דגל דמות בו שיש דבר כל וכולל האמור, הדגל כדמות שדמותו שהוא, גודל בכל

המדינה.
עליו הכריזה הזמנית שמועצתהמדינה הסמל פירושו  המדינה" "סמל (ב)

ישראל. מדינת סמל כעל 2(1949 בפברואר 10) תש"ט בשבט י"א ביום

וכוי, מסחר לשם המדינה בדגל שימוש *2

או עסק מסחר, לשם המדינה בדגל שהוא כל שימוש אדם ישתמש לא (א)

המדינה, דגל הנפת אך הפנים: שר מאת כתבהיתר או רשיון פי על אלא משלחיד,
בסעיף כאמור המדינה בדגל שימוש בגדר אינם בהם ומסחר המדינה דגלי ייצור

זה. קטן
מאה עד קנס או חדשים ששה עד מאסר  דינו זה סעיף על העובר (ב)

כאחד. העבשים שני או לירות וחמשים

המדינה. בסמל .שימוש 3

מאת כתבהיתר או רשיון פי על אלא המדינה, סמל ובו דבר אדם ייצר לא (א)
הפנים. שר

או רשיון פי על אלא המדינה, בסמל שהוא כל שימוש אדם ישתמש לא (ב)
הפנים. שר מאת כתבהיתר

מאה עד קנס או חדשים ששה עד מאסר  דינו זה סעיף על העובר (ג)
כאחד. הענשים שני או לירות וחמשים

כתבהיתר. או רשיון תנאי .4

לאדם או כללי להיות יכול זה חוק פי על הניתן כתבהיתר או רשיון (א)

והגבלות תנאים בו לקבוע רשאי הפנים ושר אדם, בני של מסויים לסוג או מסויים
בעיניו. כטוב

זה. חוק פי על שניתן כתבהיתר או רשיון עת בכל לבטל רשאי הפנים שר (ב)

סמלה. או המדינה דגל בכבוד פגיעה .5

בכבודו, לפגיעה גורם או המדינה, סמל בכבוד או המדינה דגל בכבוד הפוגע
או אחת שנה עד מאסר  דינו בכבודו, לפגוע כדי בו שיש באופן בו משתמש או

כאחד. הענשים שני או לירות מאות שלוש עד קנס

נתפרסמו ה0בר ודברי החוק הצעת .(1040 בטאי 18) תש"ט באייר י"ט ביום בכנסת נתקבל *
.25 עטי , (21.4.40) תש"ט בניסן כ"ב מיום 5 חוק בהצעות

.62 עמ' , (12.11.48) תש"ט בחשון י' מיום ע"ר 1
404. עמ' , (11.2.49) תש"ט בשבט י''ב מיום ע"ר 1



ותקנות. ביצוע *6

הנוגע ענין בכל תקנות להתקין רשאי והוא זה חוק ביצוע על ממונה הפגים שר
 תקנות זה ובכלל לביצועו,

מוסדות ידי על המדינה ובסמל המדינה בדגל השימוש דרכי את הקובעות (א)
: המדינה בשירות אדם בני ידי ועל המדינה

: המדינה בדגל בפומבי השימוש על ואיסורים הגבלות תנאים, הקובעות (ב)
המדינה. לדגל כבוד חלוקת דרכי את הקובעות (ג)

סמכויות. .העברת 7

על בידיו הנתונות הסמכויות את אחר לאדם להעביר רשאי הפנים שר (א)

.6 סעיף פי על בידיו הנתונות הסמכויות מן חוץ מקצתן, או כולן זה, חוק פי
ברשומות. תפורסם זה סעיף פי על סמכויות העברת כל על הודעה (ב)

דומים. וסמלים .דגלים 8

כדי עד המדינה לדגל הדומה דגל, של דמות בו שיש דבר או דגל, (א)

לצורך המדינה דגל כדין דינו  המדינה כדגל ולראותו בו לטעות שאפשר
ו6. 2 סעיפים

כסמל ולראותו בו לטעות שאפשר כדי עד המדינה לסמל הדומה סמל, (ב)
ו6. 3 הסעיפים לצורך המדינה סמל כדין דינו  המדינה


