חוק הדגל ,הסמל והמנון המדינה (תיקון מס'  ,)5התשע"א 010-2*
הוספת סעיף 1א
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תחילה ותחולה
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בחוק הדגל ,הסמל והמנון המדינה ,התש"ט1949- ,1אחרי סעיף  1יבוא:
1א.

"חובת רכישת דגל
המדינה מתוצרת
הארץ

(א) לא ירכשו המדינה וכל גוף אחר שחוק חובת המכרזים
חל עליו או רשות מקומית את דגל המדינה ,אלא אם כן הוא
דגל מתוצרת הארץ.
(ב) הוראות סעיף קטן (א) יחולו ככל שאינן סותרות
התחייבויות של המדינה באמנה בין–לאומית.
(ג)

בסעיף זה -

"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"  -עירייה או מועצה מקומית".
תחילתו של חוק זה ביום כ"ה בטבת התשע"א ( 1בינואר  ,)2011והוא יחול על מכרזים
שיפורסמו מאותו יום ואילך.
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה
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ר א וב ן ר י ב ל י ן
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום ל' בכסלו התשע"א ( 7בדצמבר  ;)2010הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,354 -מיום י' בכסלו התשע"א ( 17בנובמבר  ,)2010עמ' .24
ס"ח התש"ט ,עמ'  ;37התשס"ה ,עמ' .6
ס"ח התשנ"ב ,עמ' .114

חוק הכנסת (תיקון מס'  ,)29התשע"א2010-*
ביטול פרק ח'
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בחוק הכנסת ,התשנ"ד1994- 1פרק ח'  -בטל.
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התקבל בכנסת ביום ו' בטבת התשע"א ( 13בדצמבר  ;)2010הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
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ס"ח התשנ"ד ,עמ'  ;140התש"ע ,עמ' .609
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