מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם
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חוק הגנת סמלים,
סמכות למתן
הגנה
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שר הפנים רשאי בצו
)(1

תשל"ב1972

לקבוע כי תינתן הגנה

גוף או שירות

ממלכתי ישראלי ;

)(2

עיריה ,מועצה מקומית או איגוד ערים

)(3

ביןלאומי.

גוף

ציבורי

לסמל או לדגל פלוני של 

בישראל )בחוק זה  רשות מקומית( ;

)ב( שר הפנים לא יתן צו כאמור בסעיף קטן )א( )להלן  צו הגנה( לגבי גוף או שירות
שפעולותיהם שייכות לתחום
כאמור בפסקאות ) (1או ) (3אלא לאחר התייעצות עם השר
פעולתו.
שר הפנים לא יתן צו הגנה לסמל של רשות מקומית אלא לאחר
)ג(
אותו כסמלה ברוב דעות של חבריה.

שמועצתה קבעה

הודעה מוקדמת
והתנגדות

לפני מתן צו הגנה יודיע שר הפנים ברשומות על כוונתו לעשות כן ; ההודעה תכלול
.2
את הסמל או הדגל ,ויצויין בה כי תוך תשעים יום מיום פרסומה רשאי כל אדם הטוען כי הצו
עשוי לפגוע בזכויותיו ,להגיש לשר הפנים התנגדות לנתינתו; שר הפנים לא יתן את הצו אלא
לאחר תום המועד האמור ,ואם הוגשה התנגדות  לאחר שהחליט בה.

ערעור

נדחתה התנגדות למתן צו הגנה ,רשאי המתנגד ,תוך שלושים יום מיום שנמסרה לו הודעה
.3
על הדחיה ,לערער עליה לפני בית המשפט המחוזי בירושלים ,אולם אץ בהגשת ערעור
כדי לעכב מתן צו הגנה.
דברי

נתרבו המקרים של שימוש מסחרי או לצרכי פרסומת
מסחרית בדגלים ,בסמלים ובשמות רשמיים ,או בדומים
להם עד כדי
ופגיעה בנכסי
של ניצול

להטעות,
הציבור.

דגלים

וסמלים

בגסיבות שיש בהן שימוש לרעה
לאחרונה היו גם תופעות דומות,
שאמנם אינם

בשימוש בהם  על פי תכנם או
פגיעה ברגשות של
ממנו .החוק המוצע
אלה.

בנסיבות השימוש  משום

הציבור בכלל או של חלק
בא למנוע שימושים בלתי

מסויים
רצויים

רשמיים ,אך יש

סמלים של רשויות מקומיות מוגנים בפגי
סעיף 1
בחוק
אחרים
בידי
בלתי רצוי
שימוש
תשי"ח .1958הגנה דומה
הרשויות המקומיות )סמלים(,
ניתנת לדגל ולסמל של המדינה בחוק הדגל והסמל,
ממלכתיים
תש"ט . 1949אך יש עוד גופים ושירותים
שאימצו לעצמם סמלים בעלי מוניטין ,כדוגמת המכון
לפריון עבודה ,משטרת ישראל ורכבת ישראל ,וראוי
הוא ליתן גם להם הגנה זו.
לגבי סמלים של רשויות מקומיות ,מקיים החוק המוצע
המקומיות )סמלים(,
ההסדר שלפי חוק הרשויות
את
תשי"ח.1958
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הסבר

סעיפים
מתן ההגנה עלול לפגוע במוניטין שרכש אדם
132
אחר כדין ,כגון שנרשם הסמל כסימן מסחר ,
או שלא נרשם כך אך שימש לצרכי מסחר שנים רבות.
כדי למנוע פגיעות כאלה ,מוצע שלפני מתן ההגנה יפור
סם הסמל או הדגל ברבים ותינתן אפשרות לנוגעים בדבר
להגיש התנגדות .דחיית ההתנגדות לא תהא נושא לפניה
לבית המשפט הגבוה לצדק אלא לערעור לבית המשפט
המחוזי בירושלים  דבר המאפשר בדיקה מקיפה יותר.

