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 . פקודת מורי דרך
 תקנות כדבר רישוי מורי דרך

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת מורי דרך 1 (להלן — הפקודה), וסעיפים 14 (א)
, אני מתקין תקנות אלה:  ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 1. בתקנות אלה —
 ״השד״ — שר התיירות!

 ״ממונה״ — אדם שהוסמך על ידי השר להיות ממונה על מחוז ?
 ״ועדה״ — ועדת הבחינות שנתמנתה לפי הודאות תקנה 4!

 ״מועצה״ — מועצה מייעצת'לעניני אתיקה של מורי דרך שנתמנתה לפי הודאות תקנה 5,-
 ״רשיון״ — רשיון לשמש מורה דדך לפי הפקודה!

 ״עסק״ — מקום שבו מוכרים או נותנים טובין או שירותים לצרכן.

 2. הרוצה לשמש מורה דרך יגיש לממונה בקשה בכתב לרשיון.

 3. (א) הבקשה תהא חתומה ביד המבקש ובה יצויינו שם המבקש, מענו וגילו.
 (ב) לבקשה יצורפו —

 (1) תעודה שמלאו למבקש 21 שנה ושהוא תושב ישראל!
 (2) אישור של העדר רישום פלילי מאת משטרת ישראל!

 (3) תעודה שהמבקש עמד בבחינות לפני הועדה ז
 (4) שני צילומי דרכון!

 (5) אישורים נוספים שידרוש הממונה.

 4. הממונה ימנה ועדת בוחנים של שלושה חברים לפחות מבין אנשים שלדעתו מתאימים
 לתפקידם.

 5. תוקם מועצה של חמישה חברים הבקיאים בעניני תיירות •, כיושב ראש ימונה אחד
 מבין עובדי משרד התיירות שבמועצה.

 6. (א) המועצה תתכנס לישיבותיה על פי הזמנת היושב ראש.
 (ב) החלטה של המועצה תתקבל ברוב דעות חבריה > היו הדעות שקולות — יכריע

 היושב ראש.
 (ג) יתר סדרי הדיון תקבע המועצה לעצמה.

 7. בקשה להיבחן לפני הועדה תוגש לממונה; המבקש יצרף לה אישור שהוא בוגר
 קורם למורי דרך להנחת דעתו של הממונה.

 8. (א) הבחינות יתקיימו לפחות אחת לשנה לפי תכנית, במקום ובתאריך שנקבעו
 על ידי הממונה! הודעה על כך תימסר למבקש.

 (ב) הבחינות יהיו בכתב ובעל פה בפיקוח הועדה.
 (ג) הערכת תוצאות הבחינות תיעשה על ידי הועדה.

 הגדרות

 הג׳עית הבקשה
 5מתז רשיוז

 צירופיפ
 5בהע4ה!

 מינוי ועדת
 בחינות

 מינוי מועצה

 דרכי הדיח
 במועצה•

 הנשת בסשה
 להיבחן

 בחינות

 1 חומי א״י, כרד אי, פרק ס״ו, עמי 720.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עט׳ 1.
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 $ •י י. י מועמד שעמד בבחינה יקבל על כך תעוד̂ו חתומהביד יושב ראש.הועדה. תעוותבחינה

 10. תקפו שהרשיון הוא עד 31 בדצמבר'שלאחד יום נתינתו. תומר הרשיו!

̂ייז  11. רשיון שאבד או ניטשטש חייב בעליו להודיע על כך לממונה והוא זכאי לקבל העתק אביו ד
 מן הרשיון. .

 12. בעד מתן רשיון או חידושו תשולם אגרה של חמש לירות. אגרות

 13. (א) מורה דרך ישא, בשעה שהוא משמש מורד. דרך או כשהוא מציע את שירותן,; :סמל
 את רשיונו עמו, וכן על מעילו או חולצתו סמל שיינתן לו על ידי הממונה.

 : (ב) לא ירשה מורה דרך לאחר לשאת את הסמל.

 (ג) בוטל או הותלה הרשיון, יחזיר מודה הדרך את הרשיון והסמל לממונה.

 14. לא יחודש רשיונו של מורה דרך אלא אם השתתף בקורסים להשתלמות שנקבעו חידוש
 על:ידי הממונה ושהודעה עליהם נשלחה אליו בדואר רשום. -•• י י יי",,"'"

 15. הממונה דשאי, אחר שנועץ במועצה, להתלות או לבטל את רשיונו של מורה דרך הפסקת רשיו!
י י י . " ,  שעשה אחד מאלה: ^

 (1) בעת מילוי תפקידו כמודה דרך יעץ, כיוון או הסיע אדם כל שהוא לעסק ,
 . שאיננו נושא כדין אישור לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (זיהוי עסקים
 למכירת טובין ומתן שירותים לתיירים), תשכ״ז—1967 3 (להלן — אישור),
 בנסיבות שלהנחת דעתו של הממונה היה בהן כדי להעדיף שלא כהלכה עסק

 שאיננו נושא אישור על פני זה הנושא אישור ז
 (2) עשה מעשה או מחדל אשד אינו הולם את הרשאתו החוקית במורח דדך.

 16. הממונה רשאי לפקח על פעולותיהם של מורי הדרך, להנחותם, לכוונם ולהדריכם בקורת ׳
 במילוי תפקידם.

 17. תקנות מורי הדרך, תשכ״ב—41961(להלן — התקנות הפוקעות) — בטלות. כיטיל

 18. מי שהיה לו רשיון בהתאם לתקנות הפוקעות ערב תחילתן של תקנות אלה יראן הוראות מעבר
 אותו במי שניתן לו רשיון לפיהן.

 19. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מורי הדרך, תשב״ז—1967״. השש

 ט׳ בטבת תשכ״ז (22 בדצמבר 1966)
ל ו ) משה ק 7 8 5  >חמ 0
 שר התיירות

 3 ק״ת 1980, תשכ״ז, עמ׳ 1158.

 4 ק״ת 1200, תשכ״ב, עמ׳ 14.
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 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
ירים ם לתי תי רו ת טובין ומתן שי ר י כ מ ם ל ר זיהוי עסקי ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 15, 27 ו־43 לחוק הפיקוח על מצרכיה ושירותים,
, אני מצווה לאמור:  תשי״ח—1957 ג

 1. בצו זה —
 ״השר״ — שר התיירות!

 ״המנהל״ — המנהל הכללי של משרד התיירות או מי שהוסמך על ידיו לצורך צו זה!
 ״עסק״ — מקום שבו מוכרים או נותנים טובין או שירותים לצדכן!

 ״בעל עסק״ — לרבות אדם שבידו השליטה על העסק!
 ״אישור״ — :אישור שניתן על ידי המנהל המאשר שהעסק שבעליו ומענו צויינו בו ראוי

 למכירת טובין או למתן שירותים לתיירים!
 ״סמל תיירים״ — כל שלט, מדגם או סימן אחר שנקבע או אושר בכתב על ידי המנהלה

 ״מועצה״ — מועצה מייעצת לעניני אתיקה של בעלי עסק שנתמנתה'לפי הוראות סעיף 5!
 ״תייר״ — אדם הקונה או מקבל שידות מעסק שניתן לו אישור.

 2. מבקש אישור יגיש בקשה למנהל בכתב בטופס שנקבע על ידיו.

 3. החליט המנהל לתת אישור, ימסור לבעל העסק יחד עם האישור סמל תיירים.

 4. בעל עסק שברשותו אישור רשאי להציג סמל תיירים בעסק שלגביו ניתן האישור.

מועצה של שלושה חברים הבקיאים בעניני מסחר או תיירות! ביושב ראש  5. תוקם ;
 ימונה אחד מבין עובדי משרד התיירות שבמועצה.

 6. (א) המועצה תתכנס לישיבותיה על פי הזמנת היושב ראש.
 (ב) החלטה של המועצה תתקבל ברוב דעות חבריה! היו הדעות שקולות — יכריע

 היושב ראש.
 (ג) יתר סדרי הדיון תקבע המועצה לעצמה.

 7. המנהל רשאי —
 (1) לתת אישור, לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם או לשנותם וכן לשוב

 לתיתו!
 (2) לבטל אישור או להתלותו כאשר בעל עסק שברשותו אישור הורשע בע־

 בירה פלילית שיש עמה קלון או עשה אחד מאלה:
 (א) הפר את תנאי האישור, כולם או מקצתם!

 (ב) מסר למנהל פרטים בלתי נכונים לגבי זהותו, הכשרתו המקצועית
 או עסקו!

 (ג) עשה מעשה או מחדל אחר הנוגד, לדעת המנהל, את מטרות האישור,

 הגדרות

 בקשה למתז
 אישור

 מסירת סמ5
 זזתיירים

 זיהוי עסק
 ?תיירים

 מינוי מועצה

 דרכי הדיו!
 במועצה

 מתן אישור
 וביטולו

 1 ס״ח 240, תשי׳׳ח, עמ׳ 24.
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 8. : היה המנהל סבור כי בעל עסק שברשותו אישור עשה מעשה או מחדל שאינו הולט
 בעל עסק, לא יבטל את אישורו ולא יתלהו אלא אחד שנועץ במועצה.:•

 9. החליט המנהל לסרב לתת לבעל עסק אישור, או לבטל אישור שניתן, יודיע על כך
 בכתב למבקש או לבעל האישור. ,

 10. אישור שבוטל בהתאם לסעיפים 7 או 8 חייב בעליו להחזירו מיד למנהל יחד עם
 סמל התיירים.

 11. לא יציג בעל עסק בעסקו אישור או סמל תיירים או שלט, מדגם, סמל א( סימן
 הדומה להם כדי להטעות, ולא יתחזה כבעל אישור או סמל תיירים, אלא אם הוא נמסר לו

 בהתאם לסעיף 3.

 12. הוצג סמל התיירים בעסק, יראה בעל העסק את האישור למנהל, לכל תייר או שוטר
 לפי דרישתם.

 13. צו זה בא להוסיף על כל דין.

 14. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (זיהוי עסקים למכירת טובין ומתן שירותים
 לתיירים), תשי״ז—1957 * (להלן — הצו הקודם) — בטל.

 15. אישור וסמל תיירים שניתנו לפי הצו הקודם דינם כאישור וסמל תיירים שניתנו
 לפי צו זה.

 16. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (זיהוי עסקים למכירת טובין ומתן
 שירותים לתיירים), תשכ״ז—1967״.

ל ו ה ק ש  ט׳ בטבת תשכ״ז (22 בדצמבר 1966) מ
7< שד התיירות 4 1 0 2  >ח« 7

 2 ק״ח 677, תשי׳׳ז, עמ׳ 907 ; ק״ת 1731, תשל״יה, עמי 2121.

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
 צו כדבר בתי־מלון

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 15, 27 ו־43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
, אני מצווה לאמור:  תשי״ח—1957 1

 1. בצו זה — הגד״ת

 ״השר״ — שד התיירות?
 ״המנהל״ — המנהל הכללי של משרד התיירות או מי שהוסמך על ידיו לענין צו זה ז

 ״המועצה״ — מועצה ארצית מייעצת לעניני בתי מלון!
 ״בית מלון״ — לרבות פנסיון, בית מרגוע, בית אירוח וכל מקום כיוצא באלה שבו מספקים

t בתמורה לינה לחמישה אנשים או יותר ליום 
 ״בעל״ — לרבות אדם שבידו השליטה, הפיקוח או ההנהלה של בית מלון ?

 סחר בלתי
 הוגז .

 החלמה המנה?

 החזרת האישור
 והסמל

. ל מ ס  הצגת ה

 תוגה להראות
 אישור

 שמירת דינים

 ביטול

 הוראות מעבר

 השם
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 ״שירות" — שירות לינה, אוכל או משקה וכן כל שירות אהד הניתנים בבית מלון או
 המוצעים בו?

 ״פרסום״ — הודעת דבר לאחר במסירת תכנו בכתב או בדפוס, דרך הדבקה, הצגה או הפצה
 או במסירת תכנו דרך הארה, הסרטה, שידור, הקלטה או כיוצא באלה!

 ״אדגוך — ארגון בתי מלון בישראל שהוכר על ידי המנהל כארגון יציג לצורך צו זה.

 2. תמונה מועצה של ששה חברים.

 3. (א) חברי המועצה יתמנו על ידי השר כלהלן:
 (1) ארבעה חברים מבין עובדי המדינה ואחד מהם יתמנה להיות יושב ראש!
 (2) שני חברים מתוך רשימה של עשרה מועמדים לפחות מבין בעלי מקצוע

 בענף המלונאות שאינם עובדי מדינה, ושעליהם באה המלצת הארגון.
 (ב) לא המליץ הארגון על רשימת מועמדים כאמור בסעיף קטן (א)(2) תוך עשרים
 ואחד יום מהיום שנתבקש לכך על ידי השר, יתמנו שני החברים לפי ראות עיני השר מבין

 בעלי מקצוע המלונאות.

 4. . המנהל רשאי אחר שנועץ במועצה —
 (1) לקבוע את מספר הדרגות אשר לפיהן יסווגו בתי המלון וצורת סימונו(

 (2) לקבוע עקרונות לדירוג בתי המלון!
 (3) לקבוע דרגה לבית מלון בהתאם לרמתו?

 (4) לקבוע יעודו של בית מלון או לשנותו בהתחשב עם הענות בעליו לדרי
 שות המנהל לפי סעיף 5.

 5. המנהל רשאי לפקח על ניהולם של בתי מלון, לערוך בקורת בהם, ולדרוש כי ייעשו
 בהם שינויים, שיפורים ושיפוצים.

 6. השר רשאי לפטור בית מרגוע מהוראות סעיף 4 כולן או מקצתן.

 7. (א) יושב ראש המועצה יכנסה לישיבות לפי הצורך, או לפי דרישת שנים מחבריה,
 והוא יקבע את מועדן, מקומן וסדר יומן.

 (ב) שלושה חברי המועצה מהווים מנין חוקי, ובלבד שלדיון באותו ענין הוזמנו
 כל החברים.

 (ג) המלצות המועצה יינתנו ברוב קולות החברים בישיבה שיש בד. מנין חוקי.
 (ד) יתד סדרי הדיון תקבע המועצה לעצמה

 ^ •לא יפעיל אדם מקום הנתון לשליטתו, לפיקוחו'או לניהולו כבית מלון, ולא ירשה
 לאחר להשתמש בו כאמור, אלא אם נקבעה לאותו מקום דרגה לפי צו זה.

 9. (א) אדם הרוצה להפעיל בית מלון יגיש למנהל, באמצעות הארגון או במישרין,
 בקשה לקביעת דרגתו.

 (ב) המנהל יביא את הבקשה בפני המועצה בישיבתה הקרובה.

 10. (א) לענין צו זה, בקשה להעלאה בדרגה, דינה כבקשה לקביעת דרגה,
 (ב) אם לדעת המנהל ירד בית מלון מהרמה המתאימה לדרגה שנקבעה לו, או
 הפר בעל בית מלון הוראה מהוראות סעיפים ׳12׳ 13, 14 !או 15, רשאי הוא, לאחר שנועץ
 במועצה, להוריד, לבטל או להתלות את דרגתו, ובלבד שניתנה הזדמנות לבעל בית המלון

 להשמיע את דבריו בפני המנהל.
 (ג) הודעה בכתב על החלטת המנהל תימסר לנוגע בדבר.

 מועצה ארצית
 מליעצת

 הרכב י
 המועצה

 סמכויות
 המנהל

 פיקוח

 סמכות לפטור

 ישיבות
 המועצה

 הפעלת בית
 מלוז מודרג

 הגשת בקשה

 שינוי דרנה

 1160 קובץ התקנות 1980, כ׳׳א בטבת תשכ״ו, 3.1.1967



 דירו! ביניים

 הודעת מחירים
 למנהל

 הצגת לוח
 שירותים

 ומחידט

 ציו! מספר
 המיטות ומחירן

 פרסוס דרגה

 שמירת דינים

 מינוי רשות
 מוסמכת

 הוראות מעבר

 ביטול

 השם

 11. (א) כל עוד לא נקבעה דרגה לבית מלון, רשאי המנהל לקבוע לו דרגה זמנית,

 (ב) הדרגה הזמנית תפקע עם קביעת הדרגה לפי סעיף 4(3).

 12. לא יתן בעל בית מלון שירות אלא. במחיר סביר שהודיע עליו למנהל לפחות שלו
 שים יום מראש. י

 13. (א) לא יציג בעל בית מלון לוח שירותים ומחירם שאינו תואם את אלד. שנכללו
 בהודעתו למנהל לפי סעיף 12.

• (ב) בעל בית מלון ירשום את השירותים הניתנים בבית מלונו על לוח, יציין בו 1 . ; 
 מחיר סביר לכל שירות, בהתאם לדרגת בית המלון, בצדו של כל שירות, ויציג:את הלוח

 במקום הנראה לעין בקיר החיצוני של משרד קבלת אורחים שבבית מלונו.

, ב) )  : (ג) המנהל יקבע מפעם לפעם רשימת שירותים לענין סעיף קטן

 14. בעל בית מלון יעשה כל אחד מאלה:
 (1) יציג בכל חדד לינה במקום בולט לעין את לוח י השירותים הניתנים

 באותו חדר ומחירם!

 (2) יציין בכל חדר את מספר המיטות שמותר לשים בו ולהשתמש בהן!
 (3) , ירשום כל שירות הניתן בבית מלונו בלוח השירותים ומחירם בשפה

 העברית ובשפה האנגלית או הצרפתית!

 (4) יציין בלוח השירותים ומחירם המוצג בהתאם לסעיפים 13 (ב) ו־14(1)
 אם הוא גובה מאורחיו דמי שירות, מסים והיטלים, ואם כן, יפרט את גבהס.

 15. לא יפרסם בעל בית מלון הודעה על דרגת מלונו זולת זו שנקבעה על ידי המנהל
 בהתאם לצו זה, ולא יפרסם הודעה כוזבת או בלתי תואמת את דרגתו והשירותים

 הניתנים בו.

 16. צו זה בא להוסיף על כל דין אחר.

 17. המנהל הוא דשות מוסמכת לענין צו זה והוא דשאי לתת כל הוראה הדרושה לדעתו
 לביצועו.

 18. דרגה שנקבעה לבית מלון לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בתי מלון),
 תשכ״ג—21963, דינה כדרגה שנקבעה לו לפי הוראות צו זה.

 19. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בתי מלון), תשכ״ג—1963 — בטל.

 20. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בתי מלון), תשכ״ז—1967״.

ל ו ה ק ש  מ
 שר התיירות

 ט׳ בטבת תשכ״ז (22 בדצמבר 1966)
 (חמ 74100)

 ק״ת 1369, תשב״ג, עמ׳ 18 ; ק״ת 1731, תשב״ה, עמי 2131.
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 המחיר 24 אגורות הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושלים


