חוק לתיקון פקודת סימני סחורות )מס'  ,(2תשכ"ג* 1963
הוספת הסעיפים
6ב עד 6ג

 .1בפקודת
"חובת הראיה
בשימוש בשם
ירושלים
ועדה לאישור
השימוש בשם
ירושלים

סימני סחורות '1אחרי סעיף 6א' יבוא:
6ב .קביעת השם ירושלים על גבי סחורה' או השימוש בתיאור מסחרי
הכולל את השם ירושלים ,יראוהו כתיאור מסחרי כוזב' זולת אם הוכיח
הקובע או המשתמש כאמור שהוא זכאי לעשות כן על פי הדין.
6ג) ,א( שר המסחר והתעשיה ימנה ועדה של שלושה וביניהם לפחות
אחד תושב ירושלים שאינו עובד מדינה ,למתן אישור 
) (1כי סחורה פלונית נעשתה או יוצרה בירושלים;
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) (2כי מותר לקבוע על גבי סחורה' שלא כתיאור מסחרי
את השם ירושלים ,אף אם הסחורה לא נעשתה או יוצרה
בירושלים ,אך ראוי ,בגלל תנאים מיוחדים ואם נסיבות
מיוחדות מצדיקות זאת ,לעשות כן.
)ב( מי שניתן לו האישור לפי סעיף קטן )א( רשאי לקבוע את
השם ירושלים או להשתמש בו בהתאם לאישור האמור.
)ג( הועדה רשאית ,לפי בקשת מעונין ,לבטל אישור שניתן לפי
סעיף זה ,אם היא סבורה שלא היה מקום לתת את האישור או חלו שינויים
בנסיבות המצדיקים את ביטול האישור ,ובלבד שתיתן לאדם הפועל לפי
האישור הזדמנות להשמיע את טענותיו.
)ד( הועדה תיתן נימוקים להחלטתה ,תודיע עליה לאלה שהיו צד
בפניה ,ותפרסם אותה ברבים.
)ה( מי שהועדה סירבה לבקשתו למתן אישור או לביטולו ,וכן מי
שאישורו בוטל ,רשאים לעדור על החלטת הועדה לפני שר המסחר
והתעשיה תוך שלושים יום מיום שהגיעה ההחלטה לידיעתם ,והשר רשאי
לקיים את החלטת הועדה ,לבטלה או לשנותה.
שמירת הוראות
אחרות
,2

תחילתו

6ד.
ממנו".

הוראות הסעיפים 6ב ו6ג באות להוסיף על כל דין ולא לגרוע
תחילה

של חוק זה בתום שנתיים מיום קבלתו בכנסת.
בןגוריון
דוד
ראש הממשלה

בןצבי
יצחק
נשיא המדינה
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